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PREFÁCIO

Mais um curso de campo, um curso de campo a mais.

Na minha opinião, talvez a coisa mais importante da nossa pós-
graduação, desde o seu início, tem sido o nosso curso de campo. Mesmo 
em condições de grande limitação de recursos, conseguimos manter o 
curso funcionando e vamos chegar aos 20 anos do programa com uma 
série ininterrupta de cursos de campo anuais. E por que o curso de 
campo é importante? O curso de campo em Ecologia é uma disciplina 
de grande valor curricular para os alunos da pós-graduação, que fixa e 
difunde conhecimentos entre as áreas de atuação do ecólogo e permite 
aprendizado prático de diversos conteúdos de disciplinas teóricas ao 
longo da formação acadêmica e científica. Além disso, os estudantes vêm 
de locais diferentes no Brasil, têm formações diferentes e têm projetos e 
linhas de pesquisa diferentes. O curso de campo em Ecologia tem sido a 
oportunidade de colocar estas pessoas no mesmo ambiente, trabalhando 
em conjunto, conhecendo os projetos e experiências dos colegas, bem 
como os professores e pós-doutorandos associados ao Programa de Pós-
graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais. Mais que 
isto, as repetidas edições realizadas no Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas (PESCAN), permitiram que o curso fosse feito em colaboração 
com outros programas de Pós-graduação e atraísse professores de 
outras Universidades. Ao sediar o curso, o PESCAN permite ainda uma 
experiência de trabalho no Cerrado para alunos (e até professores) que 
muitas vezes não conhecem a região. Com uma área de mais de 12000 
hectares de vegetação variada e biodiversidade virtualmente intocada, o 
PESCAN oferece uma visão rara do Cerrado sem o impacto do processo 
de antropização que têm transformado o Bioma. Além de todas estas 
vantagens, o curso de campo tem permitido que os estudantes organizem 
resultados dos trabalhos de campo realizados no PESCAN na forma de 
manuscritos científicos que contribuem com o conhecimento dos diferentes 
aspectos da ecologia e biodiversidade daquela área de preservação. Estes 
trabalhos têm sido reunidos em publicações, mas desde a edição de 2014, 
com a motivação da Vanessa, Gudryan, Rafael e Denis, estas publicações 
se tornaram uma série consistente, organizada com cuidado editorial, 
publicada na forma de arquivos eletrônicos, mas incluindo ISBN e dados 
bibliográficos para indexação. Este novo volume é o terceiro desta série, 
trazendo estudos sobre diferentes aspectos da ecologia do PESCAN. Inclui 
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desde tópicos específi cos como estratégias de agregação como defesa 
contra predadores, até estudos gerais sobre a história do fogo no PESCAN 
com base em séries temporais de sensoriamento remoto. A publicação 
e os estudos incluídos constitui mais um capítulo na consolidação do 
programa, uma experiência formativa única para os nossos alunos, e uma 
contribuição científi ca que pode subsidiar a conservação de uma área 
fundamental para o entendimento do Cerrado de uma maneira geral. Um 
curso de campo a mais nunca é demais.

Paulo Eugênio Alves Macedo de Oliveira
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e 

Conservação de Recursos Naturais
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INFLUÊNCIA DA ESCLEROFILIA E DE FORMIGAS SOBRE 
A HERBIVORIA FOLIAR DE Palicourea rigida EM DUAS 

FITOFISIONOMIAS DO CERRADO

Renan Filgueiras Ribeiro
Maria Fernanda de Oliveira Ferreira

Thayane Nogueira Araújo
Alessandra Bartimachi Neves

RESUMO

Plantas investem em diferentes estratégias de defesa contra a herbivoria 
foliar. Estas podem ser divididas em defesas diretas (esclerofilia foliar, 
presença de tricomas) e defesas indiretas (associações bióticas entre 
organismos: relações mutualistas entre plantas e formigas). O investimento 
em defesas implica em custos para as plantas e, portanto, não é comum 
que plantas apresentem estratégias diversas simultaneamente. A estratégia 
utilizada pode variar, ainda, conforme a condição do ambiental. Diante 
disto, nosso objetivo foi avaliar as defesas adotadas por Palicourea 
rigida em duas fitofisionomias do Cerrado. Os resultados demonstraram 
que a presença de formigas e a interação entre esclerofilia e presença 
de formigas afetam a herbivoria de P.rigida no cerrado rupestre. Assim, 
as estratégias de defesas selecionadas por P. rigida podem variar com o 
ambiente e a herbivoria foliar tende a ser minimizada quando a esclerofilia 
está associada à presença de formigas.

Palavras-chave: Defesas anti-herbívoros, Cerrado, Parque Estadual de 
Caldas Novas

Introdução

Os mecanismos de defesa das plantas são importantes estratégias 
de adaptação às diferentes pressões ambientais existentes. Um exemplo 
de pressão ambiental significativa é a herbivoria, que pode impactar 
tanto a taxa fotossintética quanto o crescimento individual apresentado 
pela planta (Coley, 1983), reduzindo a competitividade de espécies mais 
predadas (Agrawal et al., 2012). Dentre as estratégias adotadas pelas 
plantas contra a herbivoria, podemos citar a habilidade compensatória 
(Strauss & Agrawal, 1999), a tolerância (Stowe et al., 2000) que pode 
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variar conforme o estágio de desenvolvimento da planta (Boege & 
Marquis 2005, Barton & Koricheva 2010) e a resistência que pode ser 
classifi cada como direta ou indireta. A presença de tricomas e esclerofi lia 
são exemplos de mecanismos físicos de defesa utilizados pelas plantas 
para diminuir os efeitos causados pelos herbívoros (Howe & Westley 
1988; Walters, 2011). 

Schimper (1903) foi o precursor da ideia de esclerofi lia foliar, 
chamando a atenção para aspectos de dureza foliar e a importância deste 
mecanismo de defesa. As espécies de plantas que apresentam esclerofi lia, 
possuem rigidez foliar associada à aspectos de abundância de fi bras e 
escleróides em suas células e a presença de substâncias como celulose, 
hemicelulose e sílica (Salleo & Nardini 2000). De acordo com Gonçalves-
Alvim et al. (2006), existem três hipóteses principais relacionadas à 
esclerofi lia: (i) Uma adaptação à baixa disponibilidade de água (Oearteli 
et al. 1990); (ii) um mecanismo adaptativo à solos com baixas quantidades 
de nutrientes no solo (Medina and Francisco 1994); e (iii) uma adaptação 
de defesa anti-herbivoro (Turner 1994). 

Seguindo a linha de pensamento de Turner (1994), a relação entre 
plantas e formigas é um exemplo de mecanismo biótico de defesa anti-
herbivoro (Agrawal & Rutter 1998) que pode resultar no aumentando 
do fi tness da planta (Trager et al. 2010). Espécies que possuem relações 
mutualísticas com formigas tendem a investir menos em defesas diretas, 
como a esclerofi lia, uma vez quem as duas estratégias possuem um 
custo, é esperado que as plantas evitem investir em defesas redundantes 
(Janzen 1966; Bartimachi et al. 2015). De acordo com Pigliucci (2001), 
as características plásticas de defesa das plantas podem se diferenciar 
de acordo com o ambiente em que a população de plantas se encontra. 
Além disso, também se diferenciam de acordo com as características de 
cada local – luz, disponibilidade de água e nutrientes de solo (Wise & 
Abrahamson 2007; Yamawo et al. 2012). 

Duas hipóteses integram o trade-off  entre crescimento e resistência 
da planta de acordo com fatores abióticos: a hipótese do Balanço 
Crescimento-Diferenciação (Herms & Mattson 1992) e a hipótese 
de Disponibilidade de Recurso (Coley, Bryant & Chapin 1985). Em 
condições com nutrientes abundantes, a planta se desenvolve rapidamente, 
diminuindo assim a sua defesa (alocação de recurso) (Herms & Mattson 
1992). Entretanto, em condições adversas na qual a fotossíntese é limitada, 
a defesa é priorizada (Bryant, Chapin & Klein 1983).

Além das defesas diretas, muitas relações de mutualismo entre 
plantas e formigas predadoras são classifi cadas como estratégias de defesa 



15Curso de Ecologia de Campo 2017

indireta. Mutualismos entre plantas e formigas são comuns em habitats 
tropicais, onde as plantas produzem néctar e outros tipos de recompensas 
possíveis para atrair formigas (Heil & McKey 2003; Bartimachi et al. 
2015). Como cada tipo de defesa (direta ou indireta) tem um custo para 
planta, é esperado que as plantas não invistam em defesas redundantes 
(Strauss et al. 2002; Koricheva et al. 2004) e plantas que investirem em 
defesas diretas, não invistam em defesas indiretas (Janzen, 1966).

Diante disto, sabendo que as características de defesas diretas 
das plantas podem variar de acordo com o ambiente em que elas estão 
inseridas e com os organismos aos quais elas interagem, o objetivo deste 
estudo foi comparar se atributos diretos de defesa, como a esclerofilia 
foliar, e indiretos, como a presença de formigas, influenciam a herbivoria 
de Palicourea rigida em duas fitofisionomias do Cerrado.

Materiais e Métodos

Para avaliar se a esclerofilia foliar e a presença de formigas 
atuam como estratégias de defesa de Palicourea rigida (Figura 1) foram 
selecionados aleatoriamente 40 indivíduos (unidade amostral) presentes 
no Cerrado do Parque Estadual de Caldas Novas (PESCAN), sendo 20 
indivíduos em área de cerrado sentido restrito e 20 em área de cerrado 
rupestre e, de cada indivíduo, foram coletadas três folhas. O cerrado 
sentido restrito localiza-se no platô do Parque, numa altitude que varia 
entre 980 a 1050 m de altitude, enquanto que a área de cerrado rupestre 
localiza-se numa altitude média de 750 m de altitude. As coletas foram 
realizadas na semana das primeiras chuvas de novembro, durante o 
período da manhã.

 Os indivíduos selecionados foram classificados quanto a presença 
ou ausência de formigas e quanto ao tipo de fitofisionomia em que estavam 
localizados (cerrado rupestre – CRU ou cerrado sentido restrito – CSR). 
No CSR foram selecionados 10 indivíduos com e 10 indivíduos sem 
formigas, totalizando 20 amostras, já no CRU foram selecionados cinco 
indivíduos com formigas e 15 sem formigas, totalizando 20 amostras. 
As espécies de formigas presentes nas plantas foram identificadas até o 
nível de gênero. Geralmente os indivíduos selecionados com formigas 
apresentavam inflorescências, uma vez que elas se alimentam do néctar 
das flores. Mas, no CSR foi observado que nem todos os indivíduos que 
apresentavam formigas tinham inflorescências. Já no CRU, todos os 
indivíduos com formigas apresentavam inflorescências. 
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No Brasil, o gênero Palicourea (Aubl.), possui a maioria das 
espécies com distribuição geográfi ca restrita, evidenciando marcado 
endemismo, em particular em campos rupestres dos estados de Minas 
Gerais, Bahia e Goiás. Atualmente, considera-se que o gênero é constituído 
por 21 espécies, das quais 11 ocorrem em Minas Gerais, sendo a sua 
maior concentração na Serra do Espinhaço (Barroso et al. 1986). 

Figura 1: Palicourea rigida

Palicourea rigida é uma das espécies arbustivas mais frequentes 
e é, provavelmente a espécie mais comum nos cerrados brasileiros. 
Apresenta uma ampla distribuição, estando presente em mais de 37 % 
das áreas de cerrado estudadas até o momento. É um arbusto de pequeno 
porte, sempre verde, que ocorre no cerrado sentido restrito, cerradões, 
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campos cerrados, campos de murundus e cerrado rupestre do Brasil 
central (Ribeiro & Walter 1998; Ratter et al. 2003). O período de floração 
se estende de setembro a março, mas também existe um segundo período 
de floração de menor intensidade entre os meses de maio a agosto, onde 
poucos indivíduos florescem (Silva-Junior 2005). Produz uma grande 
concentração de néctar que se acumula ao longo do dia e mesmo depois 
da abscisão foliar da corola, o disco nectarífero continua secretando 
néctar (Silva 1995; Almeida 1997).

Os critérios envolvidos na seleção de indivíduos foram altura 
indivíduo e presença de folhas jovens (localizadas no terceiro e quarto 
nós), para garantir que o tempo de exposição das folhas à herbivoria fosse 
padronizado. Para descobrir os valores de esclerofilia, as folhas coletadas 
foram analisadas com auxílio de um penetrômetro (Instrutherm PTR – 
300). Para calcular o percentual de herbivoria foi utilizada a metodologia 
de grade de pontos que consiste em uma folha de transparência contendo 
uma grade retangular de pontos com espaçamento de um centímetro entre 
os pontos, a qual é inserida sob as folhas e quantificado as áreas com 
danos foliares. Posteriormente, foi medido área foliar (comprimento x 
largura). A porcentagem de danos foi calculada da seguinte forma: (área 
danificada/área foliar*100). 

Para as análises estatísticas foram utilizados o modelo GLM 
(Modelo Linear Generalizado) que verificou a influência da esclerofilia 
e da presença de formigas sobre a herbivoria foliar entre as diferentes 
fitofisionomias. 

Resultados

A herbivoria foliar de P. rigida não diferiu entre as fitofisionomias 
estudadas e não foi influenciada pela esclerofilia foliar. Já a presença das 
formigas afetou a herbivoria foliar de P. rigida. A herbivoria média das 
folhas com formigas foi de (1,55 %, ±0,05) e sem foi de (3,66 %, ±0,025). 
Além disso, também foi encontrada uma interação entre a presença das 
formigas e a esclerofilia (Tabela 1, Figura 2). 

Nas plantas de P. rigida, localizadas no CRU, que não tinham 
formigas, foi observada uma relação negativa entre a herbivoria e a 
esclerofilia foliar (t = -2.4308; Gl = 13; p = 0.03029; Coeficiente de 
correlação de Pearson = -0,559). No entanto, já nas plantas que tinham 
formigas foi observada uma relação positiva entre herbivoria e esclerofilia 
foliar (t=3,485; Gl=3; p=0,039; Coeficiente de correlação de Pearson = 
0,895) (Figura 2). 
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Tabela 1: Resultados do GLM da porcentagem de herbivoria de P.rigida em duas 
fi tofi sionomias do Cerrado (cerrado sentido restrito e  cerrado rupestre) com e sem a 

presença de formigas oportunistas.

Variáveis Qui-quadrado 
Graus de 

Liberdade
Probabilidade 

(p)*

Fitofi sionomia 1,0632 1 0,392

Esclerofi lia 0,9724 1 0,324

Formiga 4,0808 1 0,043*

Fitofi sionomia*Esclerofi lia 0,8179 1 0,365

Fitofi sionomia*Formiga 2,2154 1 0,136

Esclerofi lia*Formiga 4,8256 1 0,028*

Fitofi sionomia*Esclerofi lia*formiga 3,0620 1 0,080

Legenda - * nível de signifi cância: ≤ 0,05
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Figura 2– Relação da porcentagem média de herbivoria e esclerofi lia foliar no cerrado 
sentido restrito (CSR) e cerrado rupestre (CRU) com a presença de formigas (CF) e 

ausência de formigas (SF).

Discussão

De modo geral, os resultados deste estudo demonstraram que a 
herbivoria foliar de P. rigida não diferiu entre o cerrado sentido restrito 
e o cerrado rupestre. Em relação às defesas indireta e direta, a presença 
das formigas nas plantas infl uenciou a herbivoria, mas a esclerofi lia por 
si só não infl uenciou a herbivoria, seu efeito dependeu da presença das 
formigas nas plantas.
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A interação entre a esclerofilia foliar e presença das formigas foi 
observada no CRU. Nos indivíduos de P. rigida que não apresentavam 
formigas, a esclerofilia foliar afetou a herbivoria, mas quando as formigas 
estavam presentes na planta, a esclerofilia parece não ser mais tão 
importante. Biffi (2016) também observou que sem a presença de formigas 
(Azteca), plantas da espécie Cecropia pachystachya parecem investir 
em resistência foliar, como defesa direta. Mas, quando a planta passa a 
apresentar as formigas, este atributo deixa de ser tão importante, já que a 
presença destes insetos passa a ter maior impacto sobre a herbivoria.

Os resultados de correlação mostraram que no CRU há uma relação 
negativa entre a herbivoria e esclerofilia (na ausência da formiga), ou seja, 
indivíduos com folhas menos duras tendem a apresentar mais danos que 
aqueles que apresentam folhas mais duras, assim como ocorre em D. elliptica 
(Korndorfer 2006). Entretanto, na presença das formigas foi observada 
uma relação positiva entre a herbivoria e esclerofilia. Ou seja, conforme 
a herbivoria aumenta, há um incremento em dureza foliar. Isto sugere 
que os dois fatores parecem ser importantes neste ambiente para conter a 
ação dos herbívoros. Como em Olson et al (2009), que demonstra como a 
combinação de defesas bióticas e físicas são necessárias para o sucesso de 
algumas plantas. Entretanto, o efeito positivo ou negativo da esclerofilia 
parece depender da presença ou ausência das formigas nas plantas. 

Além disso, de forma convergente a Yamawo, Hada & Suzuki 
(2012) observaram que o efeito das formigas sobre a herbivoria depende 
do ambiente. No CSR a presença das formigas não influenciou a 
herbivoria, mas no CRU sim. Provavelmente a influência das formigas 
sobre a herbivoria, como em Lange et al (2013), esteja relacionada com 
a presença de inflorescências com nectários, uma vez que, no CRU todos 
os indivíduos de P. rigida apresentavam formigas nas inflorescências, ao 
passo que no CSR nem todos os indivíduos com formigas apresentavam 
inflorescências. Algumas espécies de plantas produzem atrativos para as 
formigas, como nectários, que, além de garantir o sucesso reprodutivo, 
podem contribuir com um menor dano causado pelos insetos herbívoros 
(Nascimento & Del-Claro 2010), como é o caso de algumas orquídeas, 
principalmente aquelas sem nectário extrafloral, nas quais as formigas 
atraídas para suas inflorescências acabam protegendo as estruturas 
reprodutivas, aumentando o sucesso na polinização (Almeida & 
Figueiredo, 2003).

No caso estudado, provavelmente as formigas utilizam do néctar e 
sua presença nas plantas acaba conferindo menores danos causados pelos 
herbívoros no cerrado (Datillo et al 2009). Assim como observaram Santos 
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& Fisher (2016) em seus experimentos com controle da presença/ausência 
de formigas, nos quais a formação de frutos de Palicourea corymbifera
e Palicourea nitidella apresentou mais sucesso em infl orescências com 
formigas presentes que naquelas com formigas ausentes, sugerindo que 
as formigas têm grande importância no controle dos insetos herbívoros e 
indiretamente sobre o sucesso reprodutivo (Nascimento e Del-Claro 2010).

Assim, este estudo demonstrou que P. rigida pode se benefi ciar 
da presença das formigas durante o período reprodutivo, uma vez que as 
formigas reduzem a herbivoria foliar e que a interação entre a presença 
das formigas nas plantas e a esclerofi lia foliar, dependendo do ambiente, 
também pode potencializar o controle da herbivoria. No entanto, faz-se 
necessário em um próximo trabalho, aumentar o número de indivíduos 
de P. rigida no CRU para comprovar se a esclerofi lia por si só, possui ou 
não importância contra a herbivoria, uma vez que, como já estava no fi nal 
do período de produção de fl ores, não foi possível encontrar um número 
equivalente de indivíduos com e sem fl ores neste ambiente e isto pode ter 
infl uenciado o resultado fi nal do trabalho.
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RESUMO 

As folhas podem apresentar modificações morfológicas e fisiológicas 
em resposta a diferentes condições ambientais. Um dos fatores que 
pode ocasionar tais adaptações é a intensidade e a qualidade de luz 
recebida pela planta. Nesse estudo, buscamos demonstrar a variação 
intraespecífica induzida por diferenças ambientais, particularmente em 
relação à luz, na morfologia foliar de Caryocar brasiliense, comparando 
diferentes parâmetros da estrutura foliar de indivíduos provenientes 
de duas fitofisionomias (cerradão e cerrado stricto sensu) no PESCAN 
- GO. A densidade de tricomas e a espessura foliar foram maiores no 
cerrado stricto sensu. Não houve diferença nas médias das áreas foliares 
nos indivíduos entre as duas fitofisionomias. A maior densidade de 
tricomas e o aumento da espessura foliar no cerrado stricto sensu são 
estratégias adaptativas para evitar a perda excessiva de água, uma vez 
que neste ambiente as plantas recebem maior incidência luminosa. Tais 
estratégias devem contribuir para a manutenção de Caryocar brasiliense 
em diferentes fitofisionomias do cerrado, uma vez que retratam sua 
adaptação sob diferentes condições ambientais. 

Palavras-chave: Cerradão, cerrado stricto sensu, morfologia foliar, 
pequi, variabilidade intraespecífica

Introdução

As plantas são capazes de promover ajustes morfológicos e/ou 
fisiológicos para se adaptarem a um determinado ambiente (Sandquist 
and Ehleringer 1997; Dickison 2000a). As variações morfológicas e 
fisiológicas encontradas dentro de uma mesma espécie são chamadas de 
variação intraespecífica. Essas mudanças são induzidas por componentes 
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ambientais e podem ser essenciais na sobrevivência e manutenção de 
uma determinada população (Robinson and Dukas 1999; Albert et al. 
2011b; O’Dell and Rajakaruna 2011; Siefert et al. 2015). As modifi cações 
morfológicas podem ser expressas em diferentes parâmetros, desde 
vegetativos (Sandquist and Ehleringer 1997) à reprodutivos (Fuzeto and 
Lomônaco 2000). Como a variabilidade intraespecífi ca se origina durante 
o desenvolvimento da planta, diversos estudos tem buscado avaliar os 
impactos das condições ambientais no crescimento e desenvolvimento de 
uma determinada espécie vegetal (Schlichting 2002; Sultan 2003). 

Sabe-se que fatores ambientais levam a uma grande variedade 
de adaptações na morfologia foliar (Rôças et al. 1997; Dickison 
2000b; Sultan 2003; Gavilanes et al. 2016). Por isso, o conhecimento 
da estrutura da folha e suas modifi cações em resposta a diferentes 
condições podem ser importantes para compreender a adaptação das 
plantas ao ambiente (Ferreira et al. 2015). A intensidade e qualidade 
da luz estão reconhecidamente entre os principais fatores que resultam 
em variações morfológicas nas folhas (Dickison 2000; Gavilanes et al. 
2016). Dependendo da luminosidade do ambiente, muitas espécies têm 
capacidade de desenvolver folhas com características anatômicas diversas 
(Marques et al. 2000; Justo et al. 2005).

A espessura foliar, por exemplo, é frequentemente determinada 
pela incidência de luz, embora outros fatores abióticos, como a 
disponibilidade de água e nutrientes, e bióticos, como a ocorrência de 
herbívoros, também podem infl uenciar nesta característica (Faleiro and 
Onofri 2007). Além disso, é amplamente reconhecido que a incidência 
luminosa está relacionada à densidade de tricomas e estômatos nas folhas 
(Dickison 2000; Gavilanes et al. 2016). Ainda, o tamanho das folhas 
também pode estar relacionado à competição por luz e, trocas gasosas, 
embora a disponibilidade de água e nutrientes também infl uenciem neste 
parâmetro (Faleiro 2007). Evidências indicam que o sombreamento pode 
induzir o aumento da área foliar, como uma alternativa de compensar a 
baixa intensidade luminosa (Niinemets 1999; Pons et al. 2001). 

O cerrado pode ser considerado um local adequado para estudos 
que avaliem mudanças na anatomia foliar frente a diferentes condições 
ambientais. Este bioma engloba diversas fi sionomias, com formações 
fl orestais, savânicas e campestres, que apresentam variação na composição 
e fertilidade do solo, na disponibilidade de água e na incidência luminosa 
(Ribeiro and Walter 1998; Oliveira-Filho and Ratter 2002). Sob estas 
condições, é possível que ocorra formação de ecótipos e as plantas 
passem a manifestar variabilidade intraespecífi ca (Marques et al. 1999; 
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Fuzeto and Lomônaco 2000; O’Dell and Rajakaruna 2011).
Desta forma o objetivo do estudo é investigar a variação na 

morfologia foliar de Caryocar brasiliense Camb. em duas fitofisionomias 
do Cerrado (cerradão e cerrado stricto sensu). A variação morfológica 
foliar do pequizeiro em resposta à distintos ambientes pode possibilitar 
sua ocorrência em diferentes fisionomias dentro do Cerrado, o que 
poderia contribuir para sua abundância em diferentes formações (Ribeiro 
and Walter 1998). Nossa hipótese é que as plantas localizadas no Cerrado 
stricto sensu, por possuírem uma distribuição mais espalhada e receberem 
maior quantidade de luz (Ribeiro and Walter 1998) apresentem menor 
área foliar, maior espessura e maior densidade de tricomas. 

Métodos

Área de estudo

O Parque Estadual Serra de Caldas Novas (PESCaN) foi criado pela 
lei 7.282/1970 e encontra-se situado entre as cidades de Caldas Novas e 
Rio Quente, Goiás, Brasil. Consiste em uma área de 12.315,36 ha e topo 
com 1.043 m de altitude em formato de elipse, constituindo um grande 
platô. A Serra de Caldas representa uma importante área de proteção 
ambiental do Cerrado, apresentando diferentes fisionomias típicas do 
bioma, que variam desde mata de galeria até campo rupestre (Iglesias et 
al. 2011). A pluviosidade média anual da região é de cerca de 1.500 mm 
com a estação chuvosa compreendendo o período de outubro a março e 
a estação seca os meses de abril a setembro. O clima da região é tropical 
chuvoso de savana, quente e úmido, com chuvas de verão (Köppen 1948).
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Fig. 1 Mapa de localização geográfi ca do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 
(PESCaN), Caldas Novas, Goiás, Brasil (Fonte: Google Earth).

Objeto de estudo

Caryocar brasiliense (Fig. 2a; b) é uma árvore típica do Cerrado, 
apresentando de 6 a 10 m de altura, tronco tortuoso e folhas trifolioladas, 
com folíolos pubescentes (Lorenzi 1992). A espécie se encontra em 
diferentes fi sionomias, como o cerradão, cerrado stricto sensu e parque 
de cerrado ou “murundus” (Ribeiro and Walter 1998). É uma planta 
semidecídua, heliófi ta, xerófi ta que ocorre, geralmente, em agrupamentos 
mais ou menos densos, tanto em formações primárias como secundárias e 
pioneiras. Apresenta ocorrência nos estados de São Paulo, Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás (Lorenzi, 1992). 
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Fig. 2 - Aspectos morfológicos de Caryocar brasiliense. (a) Foto de um ramo; (b) 
Detalhe de um folíolo; (c) e (d) Epiderme foliar evidenciando os tricomas em folíolos de 
indivíduos provenientes do Cerradão e Cerrado stricto sensu, respectivamente; (e) e (f) 

Corte transversal da folha evidenciando a espessura foliar de indivíduos provenientes do 
cerradão e do cerrado stricto sensu, respectivamente. 

Delineamento amostral

O trabalho foi realizado em novembro de 2017, durante a estação 
chuvosa. Os pequizeiros foram analisados em duas fitofisionomias com 
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diferentes condições de luminosidade: cerrado stricto sensu e cerradão. 
Em cada fi tofi sionomia selecionamos aleatoriamente 10 indivíduos e, em 
cada um, coletamos três folhas localizadas entre o segundo e o terceiro 
nó, totalizando 30 folhas por fi tofi sionomia. Em todas as folhas coletadas 
analisamos a área foliar, a densidade de tricomas e a espessura foliar de 
um dos folíolos.  

A área foliar (cm2) foi medida a partir de fotos digitais, por meio do 
programa ImageJ. Para a contagem de tricomas e medidas da espessura 
foliar, foram selecionados três campos por folha. A densidade de tricomas 
foi estimada utilizando a técnica de impressão foliar com adesivo 
instantâneo universal (Segatto et al. 2004) com utilização de microscópio 
de luz, em objetiva de 10x numa área de 1,5 mm² por campo analisado.

As medidas das espessuras foliares foram realizadas a partir de 
cortes transversais à mão livre com auxílio de lâmina de aço, na região 
mediana da folha, próxima à nervura central. Os cortes foram depositados 
em lâminas com água e cobertos com lamínulas. Posteriormente as 
lâminas foram observadas e fotografadas em microscópio de luz. As 
medidas foram calculadas por meio do programa ImageJ.

Análise estatística

Utilizamos Modelo Linear Generalizado Misto (GLMM) para 
verifi car as diferenças existentes na densidade de tricomas, espessura e 
área foliar entre as fi tofi sionomias cerradão e cerrado stricto sensu através 
dos pacotes Lme4 (Bates et al. 2015) e car (Fox and Weisberg 2011) do 
software R 3.0.1 (R Core Team 2017).

Resultados

Não houve diferença entre as médias das áreas foliares nos 
indivíduos de C. brasiliense entre cerradão e cerrado stricto sensu (X²= 
1.20, df = 1, p = 0.27; Fig. 3). A densidade de tricomas foi maior no 
cerrado stricto sensu em relação ao cerradão (X² = 32.71, df = 1, p < 0,01; 
Fig. 2c; 2d; 4). A espessura foliar também foi maior no cerrado stricto 
sensu (X² = 489.2, df = 1, p < 0,01; Fig. 2e; 2f; 5).
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Fig. 3 Médias das áreas dos folíolos de indivíduos de Caryocar brasiliense provenientes 
das fitofisionomias cerradão e cerrado stricto sensu no Parque Estadual da Serra de 

Caldas Novas – GO, Brasil.

Fig. 4 - Médias das densidades de tricomas foliares de indivíduos de Caryocar 
brasiliense provenientes das fitofisionomias cerradão e cerrado stricto sensu no Parque 

Estadual da Serra de Caldas Novas – GO, Brasil.



32 Curso de Ecologia de Campo 2017

Fig. 5 - Médias das espessuras foliares de indivíduos de Caryocar brasiliense 
provenientes das fi tofi sionomias cerradão e cerrado stricto sensu no Parque Estadual da 

Serra de Caldas Novas – GO, Brasil.

Discussão

A espécie C. brasiliense exibiu variabilidade intraespecífi ca em 
duas das três características morfológicas analisadas. Os maiores valores 
para densidade de tricomas e espessura foliar foram encontrados nos 
indivíduos do cerrado stricto sensu (Fig. 4; 5). Ao contrário do cerradão, 
que é uma fi tofi sionomia caracterizada por formações fl orestais com maior 
cobertura arbórea, o cerrado stricto sensu recebe uma maior incidência de 
radiação solar, devido a presença de árvores espaçadas, baixas, inclinadas 
e tortuosas (Ribeiro and Walter 1998; Dickison 2000). As características 
particulares de cada um desses ambientes encontrados no PESCAN 
infl uenciaram nas variações das morfologias foliares das populações de 
C. brasiliense estudadas.

A maior densidade de tricomas e o aumento da espessura foliar 
são algumas das estratégias adaptativas para evitar a perda excessiva de 
água (Boardman 1977; Dickison 2000a). Plantas podem sofrer variação 
na espessura foliar em função de receberem maior incidência luminosa 
e sofrerem restrição hídrica (Pires et al. 2015). Nossos dados indicam 
que as folhas de C. brasiliense no cerrado stricto sensu possuem maior 
espessura foliar para se protegerem da alta radiação solar, já que tal 
fi tofi sionomia é caracterizada por árvores espaçadas recebendo, assim, 
maior luminosidade se comparada ao cerradão (Rôças et al. 1997; Kuster 
et al. 2016).
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A grande quantidade de tricomas nas folhas dos indivíduos do 
cerrado stricto sensu auxilia na reflexão dos raios solares evitando danos 
no aparato fotossintético (Smith et al. 1997; Press 1999). A alta densidade 
de tricomas foliares diminui a pressão de vapor entre os tecidos foliares 
e o microclima acima da lâmina foliar (Marques et al. 1999) evitando a 
perda de água pela transpiração (Woodman and Fernandes 1991; Press 
1999; Delbón et al. 2010). 

Alguns estudos indicam que ambientes com maior cobertura 
vegetal apresentam maior área foliar em relação a ambientes abertos que 
estão mais expostos à luz, pois essa condição morfológica está relacionada 
à competição por luz e trocas gasosas (Sultan 2003; Faleiro and Onofri 
2007; Delbón et al. 2010). Entretanto, tal relação não foi observada em 
Caryocar brasiliense, que pode apresentar adaptações fisiológicas para 
compensar a menor exposição de luz no cerradão, fisionomia onde espera-
se haver menor exposição das folhas à luminosidade.

As diferenças morfológicas encontradas neste trabalho entre 
indivíduos de C. brasiliense provenientes de diferentes fisionomias 
provavelmente ocorrem como uma resposta para evitar a perda de água 
pela transpiração no ambiente onde as folhas estão sob maior incidência 
solar. Essa variabilidade intraespecífica influenciada por diferentes 
condições ambientais devem influenciar diretamente no padrão de 
distribuição da espécie no Cerrado (O’Dell and Rajakaruna 2011; Siefert 
et al 2015).
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RESUMO

O Cerrado apresenta heterogeneidade ambiental sendo classificado em 
diferentes fitofisionomias. O presente estudo visou comparar aspectos 
morfológicos, anatômicos e fisiológicos da espécie modelo Aspidosperma 
macrocarpon em duas fitofisionomias. Foram avaliados atributos 
fisiológicos como eficiência fotossintética e pigmentos e anatômicos como 
área foliar, área foliar específica, número e comprimento dos tricomas. 
A espécie mostrou grande plasticidade e capacidade de adaptação. 
Indivíduos do cerrado rupestre apresentaram maiores comprimento de 
tricomas, área foliar específica e conteúdo de pigmentos do que indivíduos 
do cerrado sensu stricto. Área foliar, número de tricomas e eficiência 
fotossintética não diferiram entre as duas fitofisionomias. O aumento 
do comprimento dos tricomas pode ter proporcionado aos indivíduos de 
A. macrocarpon do cerrado rupestre uma maior tolerância aos fatores 
limitantes do ambiente, visto que os tricomas atuam refletindo o excesso 
de radiação solar, evitando a perda de água e a dessecação pelos ventos, 
além de proporcionar proteção contra herbívoros e patógenos.

Palavras-chave: Cerrado; Aspidosperma macrocarpon; fotossíntese; 
tricomas.

Introdução

 O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil em área e a savana 
com maior riqueza de espécies do mundo, com grande heterogeneidade 
ambiental (Oliveira-Filho & Ratter 2002, Silva & Bates 2002), sendo 
classificado em diferentes fitofisionomias que compreendem de formações 
florestais a campestres (Ribeiro & Walter 1998). Dentre as fitofisionomias 
existentes, o cerrado sensu stricto se destaca pela presença de arbustos, 



38 Curso de Ecologia de Campo 2017

gramíneas e árvores lenhosas e tortuosas, caducifólias e perenifólias, com 
solo de teor de matéria orgânica de médio a baixo e grande concentração 
de minerais (Eiten 1972, Ribeiro & Walter 1998). Em contrapartida, o 
cerrado rupestre é uma fi tofi sionomia que ocupa afl oramentos rochosos, 
com solo raso e presente em fendas entre as rochas, onde se concentram 
os indivíduos arbóreos. A vegetação do cerrado rupestre é esparsa e 
dominada por raras espécies arbóreas, e predominância de plantas de 
porte herbáceo e arbustivo (Ribeiro & Walter 1998). 

As diferenças existentes principalmente em relação à profundidade 
do solo e ao relevo entre cerrado sensu stricto e cerrado rupestre promovem 
diferenças também quanto ao tipo de cobertura vegetal presente nas duas 
fi tofi sionomias. O cerrado rupestre apresenta muitas inclinações que 
sustentam tanto a vegetação mais fechada como áreas abertas com árvores 
esparsas (Alves & Kolbek 2010). Em contraste, o cerrado sensu stricto 
possui um terreno mais regular, permitindo que a vegetação se distribua 
de uma forma mais contínua (Silva et al. 2002). Tais diferenças implicam 
em intensidades luminosas desiguais entre as duas áreas, e faz com que 
o cerrado rupestre esteja mais sujeito a intensa radiação, fortes ventos e 
maior restrição hídrica (Giulietti et al. 1997). Ambientes com presença 
constante e intensa de alta irradiância e défi cit hídrico podem ocasionar a 
fotoinibição de plantas. Em plantas C

3 
o aumento da intensidade luminosa 

e a defi ciência hídrica provocam o fechamento estomático, reduzindo 
a perda de água, o que reduz a difusão do carbono necessário à etapa 
bioquímica da fotossíntese (Powles 1984). A redução da difusão de 
carbono aumenta a concentração de espécies reativas de oxigênio que, 
em contato com a luz, geram danos aos fotossistemas, promovendo a 
fotoinibição (Powles 1984). Assim, plantas crescendo em áreas sujeitas a 
intensidades luminosas mais intensas e restrição hídrica contam com uma 
série de adaptações morfológicas, fi siológicas e anatômicas para lidar 
com esses fatores limitantes (Lemos-Filho 2000, Bieras & Sajo 2008, 
Ferreira et al. 2015). 

O Cerrado em geral é conhecido pelo xeromorfi smo das plantas e 
presença frequente de fogo (Ribeiro & Walter 1998). Troncos de cortiça 
grossa, gemas apicais protegias por densa pilosidade, folhas coriáceas, 
estômatos protegidos, presença de tricomas e raízes profundas são 
algumas das características típicas das plantas e relacionadas à seca e às 
queimadas constantes (Ribeiro & Walter 1998, Barros & Soares 2013). 
Dentre esses parâmetros, a presença de tricomas em folhas é um dos mais 
frequentes, podendo estes serem relacionados à refl exão do excesso de 
radiação solar, redução da interceptação de luz, aumento da espessura 
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da camada limítrofe, proteção dos estômatos e consequente redução da 
perda de água, além de proteção contra herbivoria (Grubb 1992, Paron & 
Lara 2005, Fank-de-Carvalho & Graciano-Ribeiro 2005, Barros & Soares 
2013). 

O presente estudo teve por objetivo comparar aspectos morfológicos, 
anatômicos e fisiológicos da espécie modelo Aspidosperma macrocarpon 
Mart. (Apocynacae) em duas fitofisionomias do cerrado, o cerrado 
sensu stricto e o cerrado rupestre. Desta forma, hipotetiza-se que as 
condições de maior déficit hídrico e excesso de luminosidade do cerrado 
rupestre (Moura et al. 2017) impõem uma condição mais estressante 
aos indivíduos de A. macrocarpon, o que gera maior investimento em 
recursos anatômicos e fisiológicos para suportar tais pressões. 

Material e Métodos

Área de estudo e espécie modelo

O presente estudo foi conduzido no Parque Estadual da Serra de 
Caldas Novas (PESCAN). O parque apresenta uma forma elíptica de 
aproximadamente 123 km2 de área (Moura et al. 2017) e se encontra entre 
os municípios de Caldas Novas e Rio Quente. A vegetação do parque é 
predominantemente cerrado sensu stricto, porém cerradão, campo sujo, 
cerrado rupestre e floresta estacional semidecídua também estão presentes 
(Moura et al. 2017). 

Duas fitofisionomias foram selecionadas para o presente estudo: 
o cerrado sensu stricto (Fig. 1A), localizado em um platô variando 
de 980 a 1050 m de altitude, e o cerrado rupestre (Fig. 1B), na parte 
inferior do declive em direção ao topo, com 750 m de altitude. O cerrado 
sensu stricto apresenta oxissolo vermelho-amarelo, enquanto o cerrado 
rupestre é caracterizado pela presença de solo raso e rochoso, com baixa 
retenção de água e rico em alumínio, magnésio e cálcio (Benites et al. 
2003). Aspidosperma macrocarpon Mart. (Apocynaceae) apresenta 
ampla distribuição no Brasil, com exceção do Sul do país (CNCFlora 
2012). A sua escolha foi baseada na ocorrência de indivíduos nas duas 
fitofisionomias selecionadas (Fig. 2).
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Fig. 1. Fitofi sionomias d a área de estudo no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 
(PESCAN). (A) Cerrado sensu stricto. (B) Cerrado rupestre.

Análises de área foliar (AF) e área foliar específi ca (AFE)

Foram coletadas três folhas maduras totalmente expandidas 
(da base, da porção mediana e do ápice da copa, respectivamente) por 
indivíduo de cinco indivíduos (n = 15) em cada fi tofi sionomia (cerrado 
sensu stricto e cerrado rupestre). As folhas foram fotografadas com 
câmera profi ssional (Sony DSC-H50) e as áreas foliares calculadas com 
o uso do software AxioVision 4.9.1. Para a área foliar específi ca, um 
disco de 0,8 mm de diâmetro de cada folha foi retirado e seco em estufa 
de secagem (Novatecnica NT 513) por 48 h até a obtenção de massa 
constante, com pesagem em balança de precisão (Shimadzu AUY 220). A 
área foliar específi ca foi calculada como A/MS, onde A é a área do disco 
e MS sua massa seca após 48 h.
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Fig. 2. Indivíduos de Aspidosperma macrocarpon Mart. (Apocynaceae) ocorrentes em 
duas fitofisionomias do Cerrado. (A) Cerrado sensu stricto. (B) Cerrado rupestre.

Medidas de intensidade luminosa e da eficiência fotossintética

A radiação fotossinteticamente ativa (RFA) foi medida ao nível 
de folhas maduras totalmente expandidas de cinco indivíduos de cada 
fitofisionomia, sendo uma folha por indivíduo (n = 5), com uso de 
quantômetro (Li-COR LI-250A).

As medidas de eficiência fotossintética foram tomadas nas mesmas 
folhas em que a RFA foi medida (n = 5) e realizadas por medidas de 
fluorescência da clorofila a com o uso de um medidor de fluorescência 
modulada (MINI-PAM, Waltz). Os valores de rendimento quântico 
potencial do fotossistema II (F

v
/F

m
) foram determinados após adaptação 

das folhas ao escuro por 30 minutos, onde F
m
 é a fluorescência máxima 

adaptada ao escuro e F
v
 é a fluorescência variável entre F

m
 é a fluorescência 

mínima no escuro. Foram determinados o rendimento quântico efetivo do 
fotossistema II (ΔF/F’

m
), a taxa relativa de transporte de elétrons (ETR) e 

o excesso relativo de fótons (ERF). O ΔF/F’
m
 foi calculado considerando-

se ΔF/F’
m
 = (F’

m
 – F)/F’

m
, onde F é a fluorescência da clorofila na 

amostra adaptada à luz e F’
m
 a fluorescência máxima da amostra adaptada 

à luz, com o pulso saturante (Genty et al. 1989). A ETR foi determinada 
pela equação ETR = 0,5 × 0,84 × (ΔF/F’m)×RFA, onde 0,5 é um 
fator que considera a excitação luminosa dos dois fotossistemas, 0,84 
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é a fração de luz incidente absorvida e RFA correspondente à radiação 
fotossinteticamente ativa medida ao nível da folha (Schreiber et al. 1995) 
e o ERF foi determinado pela equação ERF = (F

v
/F

m
 – ΔF/F’m)/(F

v
/F

m
).

Determinação dos teores de pigmentos cloroplastídicos

 Foram coletados discos foliares com 0,8 mm de diâmetro das 
folhas utilizadas para os cálculos de AF e AFE (n = 15), sendo um disco 
por folha. Os discos foram armazenados por 24 horas em acetona 80% 
e, posteriormente, macerados, centrifugados e submetidos à leitura 
espectrofotométrica (Biospectro SP-220). O conteúdo dos pigmentos 
cloroplastídicos (clorofi las a e b e carotenoides) foi determinado segundo 
Lichtenthaler & Wallburn (1983). 

Avaliação da densidade de tricomas por quantifi cação e medida do 
comprimento

Para a avaliação da densidade de tricomas foram retirados 
fragmentos das mesmas folhas utilizadas para os cálculos de AF e AFE e 
para a dosagem de pigmentos. Tais fragmentos foram retirados na região 
mediana das folhas, sendo três fragmentos por folha de três folhas de 
cinco indivíduos de cada fi tofi sionomia (n = 45). Os fragmentos foram 
seccionados transversalmente à mão livre utilizando-se lâmina de barbear, 
com montagem em água entre lâmina e lamínula. As lâminas foram 
avaliadas em microscópio óptico (modelo PZO studar) e fotografadas 
com máquina fotográfi ca manual. A partir destas imagens foi realizada a 
contagem dos tricomas e avaliação do comprimento de 10% de todos os 
tricomas presentes em cada lâmina, através do software ImageJ (versão 
de Wayne Rasband 1.5b).

Confecção de lâminas para caracterização da anatomia foliar 

Vista frontal da epiderme foi avaliada a partir da diafanização da 
região mediana das folhas de indivíduos das duas fi tofi sionomias. Para tal, 
fragmentos das folhas foram clarifi cados em hidróxido de sódio 10% e em 
hipoclorito de sódio 20%, até a sua total transparência (Johansen 1940). 
Os fragmentos foram corados com safranina 1% (Brito & Alquini 1996) 
e montadas em gelatina glicerinada de Kaiser (Kraus & Arduin 1997). 

A caracterização das regiões intercostais foi baseada em fragmentos 
do terço mediano das folhas. Esses fragmentos foram incluídos em 
2-hydroxyethyl methacrylate Historesin Leica® (Kraus & Arduin 1997) 
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e seccionados a 7 μm em micrótomo rotativo (modelo YD-315, China). 
Adotou-se o corante azul de toluidina 0.05% - pH 4 (O’Brien et al. 1964), 
com montagem das lâminas em Entellan®. Microscópio óptico (modelo 
Leica® DM500) com câmera Leica® ICC50HD acoplada foi utilizado 
para obtenção das imagens.

Delineamento experimental e análises estatísticas

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado. Os 
dados foram analisados pelo teste t pareado e considerados significativos 
a 5% de probabilidade. As análises foram feitas no software R 3.3.1.

Resultados

Caracterização da anatomia foliar de Aspidosperma macrocarpon

A epiderme na face adaxial apresenta parede celular de contorno 
reto a levemente oblíquo (Fig. 3A). Tricomas tectores unisseriados e 
multicelulares estão densamente distribuídos em ambas as faces (Fig. 3A, 
B, C), com estômatos e tricomas glandulares apenas na face abaxial (Fig. 
3C). Em corte transversal, é possível confirmar a presença de tricomas 
tectores em ambas as faces da folha (Fig. 3D) e a presença de mesofilo 
dorsiventral (Fig. 3E). Confirma-se também a natureza multicelular dos 
tricomas e a presença de paredes delgadas e primárias (Fig. 3F).
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Fig. 3. Anatomia foliar de Aspidosperma macrocarpon. (A) Epiderme na face adaxial 
com tricoma tector (TT). (B) Epiderme na face abaxial com tricomas tectores longos 
(TT) e tricomas glandulares (TG). (C) Detalhe dos tricomas tectores multicelulares 
(TT) e do tricoma glandular (TG) na face abaxial da folha. (D) Lâmina foliar em 

corte transversal mostrando tricomas tectores (TT). (E) Lâmina foliar em corte 
transversal mostrando o mesofi lo dorsiventral, com destaque para o parênquima 

paliçádico (PP) e para o parênquima lacunoso (PL). (F) Detalhe de um tricoma tector 
(TT) presente na face abaxial.

Aspectos fi siológicos: intensidade luminosa das duas fi tofi sionomias, 
efi ciência fotossintética e conteúdo de pigmentos cloroplastídicos

A RFA foi similar entre as fi tofi sionomias avaliadas (P = 0,1295) 
(Fig. 4A). Os indivíduos ocorrentes nas duas fi tofi sionomias não 
apresentaram diferenças nos parâmetros de efi ciência fotossintética 
avaliados (P = 0,679 para F

v
/F

m
; P = 0,9809 para ΔF/F’

m
; P = 0,06328 

para ETR e P = 0,9276 para ERF) (Fig. 4B, C, D, E). 
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Fig. 4. Intensidade luminosa de duas fi tofi sionomias do Cerrado (A) e Efi ciência 
fotossintética de Aspidosperma macrocarpon ocorrentes nestas fi tofi sionomias, avaliada 
através de medidas de fl uorescência da clorofi la a. (B) Rendimento quântico potencial 
(F

v
/F

m
). (C) Rendimento quântico efetivo (ΔF/F ’

m
). (D) Taxa relativa de transporte de 

elétrons (ETR). (E) Excesso relativo de fótons (ERF). Os valores representam a média ± 
EPM (erro padrão da média). Ausência de letras indica ausência de diferença estatística 
(P = 0,1295 para RFA; P = 0,679 para F

v
/F

m
; P = 0,9809 para ΔF/F’

m
; P = 0,06328 para 

ETR e P = 0,9276 para ERF).

Quanto aos pigmentos cloroplastídicos, os indivíduos ocorrentes 
nas duas fi tofi sionomias apresentaram diferenças em todos os conteúdos 
de pigmentos, exceto o conteúdo de carotenoides (P = 0,70 24). Os 
indivíduos ocorrentes no cerrado rupestre apresentaram os conteúdos de 
clorofi la a, clorofi la b e clorofi las totais 97,86, 82,67, 94,25% maiores (P < 
0,01), respectivamente, do que os indivíduos ocorrentes no cerrado sensu 
stricto. As maiores diferenças foram apresentadas nas razões clorofi la a/b 
e clorofi la/carotenoides, sendo estes parâmetros 3,7 e 7,0 vezes maiores 
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(P < 0,01) para os indivíduos ocorrentes no cerrado rupestre do que para 
os indivíduos do cerrado sensu stricto (Fig. 5).

Fig. 5. Conteúdo de pigmentos cloroplastídicos de folhas de Aspidosperma macrocarpon
ocorrentes em duas fi tofi sionomias do Cerrado. Os valores representam a média ± EPM 
(erro padrão da média) do conteúdo de pigmentos. Letras diferentes indicam diferenças 

signifi cativas (P < 0,01). Letras iguais indicam ausência de diferença estatística (P = 
0,7024).

Aspectos morfológicos: área foliar (AF), área foliar específi ca (AFE) 
e densidade (número e comprimento) de tricomas

A AF não apresentou diferença entre as fi tofi sionomias (P = 
0,3737) (Fig. 6A), porém os indivíduos ocorrentes no cerrado sensu 
stricto apresentaram AFE menor (P < 0,001) do que os indivíduos do 
cerrado rupestre (Fig. 6B). Em relação ao número de tricomas, também 
não houve diferença (P = 0,5834) entre os indivíduos ocorrentes 
nas duas fi tofi sionomias (Fig. 6C). No entanto, o comprimento dos 
tricomas apresentou diferença (P < 0,001) entre os indivíduos, sendo 
os dos indivíduos do cerrado rupestre 2,85 vezes maiores do que os dos 
indivíduos do cerrado sensu stricto (Fig. 6D).
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Fig. 6.  (A) Área foliar (AF), (B) Área foliar específi ca (AFE), (C) Número de tricomas 
e (D) Comprimento de tricomas de folhas de indivíduos de Aspidosperma macrocarpon 
ocorrentes em duas fi tofi sionomias do Cerrado. Os valores representam a média ± EPM 
(erro padrão da média). Letras diferentes indicam diferenças signifi cativas (P < 0,001). 

Ausência de letras indica ausência de diferença estatística (P = 0,3737 para AF; P = 
0,5834 para Número de tricomas).

Discussão

O desenvolvimento das plantas é infl uenciado por uma série de 
fatores abióticos que, por sua vez, infl uenciam os traços morfológicos 
(Moura et al. 2017). A habilidade de uma determinada espécie de ajustar 
sua morfologia e/ou fi siologia em decorrência de sua interação com o 
ambiente é denominada plasticidade fenotípica. Tais ajustes permitem ao 
organismo utilizar melhor os recursos disponíveis no ambiente, mesmo em 
condições estressantes (Sultan 2000, Cardoso & Lomônaco 2003). Vários 
estudos têm documentado a habilidade das plantas de exibir plasticidade 
fenotípica em experimentos controlados (revisado por Pigliucci 2001) 
ou em experimentos de transplantes recíprocos (Williams et al. 1995, 
Dudley & Schmitt 1996, Warren et al. 2006, Maron et al. 2007), entretanto 
respostas de plasticidade de populações nativas às variações ambientais 
são escassas (Galen & Stanton 1995, Callahan & Pigliucci 2002, Cardoso 
& Lomônaco, 2003). Assim, examinar a variação ambiental e as respostas 
morfofi siológicas de plantas em campo é fundamental para se entender 
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as respostas plásticas de cada espécie vegetal e o seu valor adaptativo 
(Picotte et al. 2009).

As folhas são os órgãos mais plásticos das plantas, sendo capazes 
de se aclimatar frente às variações ambientais (Gratani et al. 2006). Em 
virtude da estrutura e da organização da lâmina foliar afetar os processos de 
regulação e a magnitude dos fl uxos de água e CO

2
, possíveis modifi cações 

morfológicas e anatômicas nas folhas em função de variações ambientais 
podem ser indicativos de plasticidade fenotípica (Ferreira et al. 2015). 
Assim, a anatomia e a morfologia foliar mostram-se essenciais para 
compreensão das adaptações das plantas aos seus respectivos ambientes 
(Ferreira et al. 2015). Diferenças marcantes foram evidenciadas através 
da morfologia externa foliar, com as dos indivíduos de A. macrocarpon
do cerrado rupestre com coloração mais clara e mais aveludadas do que 
as dos indivíduos de cerrado sensu stricto. Em contrapartida, analisando a 
anatomia foliar, tais diferenças não foram qualitativamente evidenciadas, 
com vários traços similares, tais como pubescência, posição dos estômatos 
na face abaxial e organização do mesofi lo. Segundo Rasmunssem (1987), 
a localização dos estômatos predominantemente na face abaxial, algumas 
vezes encobertos por tricomas, é considerada uma estratégia para reduzir 
a transpiração e evitar a perda de água. Como a restrição hídrica é uma 
característica comum nas fi tofi sionomias do Cerrado (Veiga & Habermann 
2013), tais adaptações permitem aos indivíduos das duas populações 
lidarem com este fator limitante.

A presença de tricomas pode representar uma adaptação a 
ambientes xéricos, tendo em vista que essas estruturas aumentam a 
refl exão da irradiação solar (Holmes & Keiler 2002) e podem contribuir 
para a diminuição da temperatura foliar (Picotte et al. 2009, Giorgieva et 
al. 2012, Méndez-Toribio et al. 2017). Os tricomas atuam também como 
fi ltros mecânicos, reduzindo a incidência de radiação ultravioleta (Levizou 
et al. 2004) e podem contribuir para o aumento da camada limítrofe da 
folha (Schuepp 1993), atenuando o efeito dessecante do vento (Meinzer 
et al. 1985, Brewer & Smith 1994). Assim, tricomas tectores densamente 
presentes nas populações de A. macrocarpon podem ser vantajosos 
nas condições estressantes das fi tofi sionomias avaliadas, protegendo as 
folhas da alta luminosidade, do aumento de temperatura foliar e da perda 
de água. O comprimento 2 vezes maior dos tricomas dos indivíduos de 
A. macrocarpon do cerrado rupestre pode potencializar a funcionalidade 
supracitada nos indivíduos desse ambiente. Respostas na alteração de 
tamanho de tricomas em condição de estresse já foram relatadas para 
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tricomas glandulares em folhas de Artemisia annua (Kjӕr et al. 2012) 
e também em folhas de feijoeiro resistentes à herbivoria (Paron & Lara 
2005), porém são pouco relatados para espécies nativas e de Cerrado. 

 As condições de alta luminosidade e déficit hídrico prevalecentes 
no Cerrado podem desencadear uma série de deficiências ao 
desenvolvimento, bem como ao aparelho fotossintético (Baker 1993), 
o que requer das plantas ajustamentos fisiológicos que as permitam 
colonizar tais ambientes (Kuster et al. 2016). Sabe-se que sob baixa 
disponibilidade de água e alta luminosidade o aparelho fotossintético 
pode apresentar fotoinibição, diminuindo significativamente a capacidade 
fotossintética (Krause & Weiss 1991) inclusive em espécies lenhosas do 
Cerrado (Lüttge et al. 1998, Lemos-Filho 2000). Entretanto, as plantas 
podem realizar ajustamentos fisiológicos e morfológicos que as permitam 
manter ar sua capacidade fotossintética (Franco & Lüttge 2002). No 
presente estudo, as medidas RFA indicam que não havia um excesso 
de luz nas duas fitofisionomias estudadas no momento da análise, visto 
que os valores observados de RFA não configuram excesso de luz (sensu 
Long et al. (1994), excesso de luz > 1000 µmol m-2 s-1). Provavelmente a 
limitação mais importante seja o déficit hídrico devido à baixa capacidade 
de retenção de água dos solos, especialmente no cerrado rupestre. 

Quanto às medidas de eficiência fotossintética, as condições 
prevalecentes não promoveram alterações nas respostas de A. 
macrocarpon em nenhuma das fitofisionomias. Os valores de F

v
/F

m
 

apresentados por ambas as populações indicam ausência de fotoinibição, 
visto que para os indivíduos das duas fitofisionomias os valores se 
mantiveram em torno de 0,8 (sensu Lüttge (1998), fotoinibição < 0,8). Os 
baixos valores apresentados de ERF também sugerem que os indivíduos 
presentes nas duas fitofisionomias apresentam um aparelho fotossintético 
adaptado às condições ambientais prevalecentes. Os valores de ΔF/F’

m
 e 

ETR apresentados pelos indivíduos em ambas as fitofisionomias também 
indicam que a eficiência fotoquímica continuou inalterada apesar do 
estresse experimentado. Kuster et al. (2016), no entanto, observaram 
fotoinibição em Campomanesia adamantium em campo rupestre, porém 
esta não foi suficiente para afetar a capacidade fotossintética da espécie. 
Estes autores também observaram aumentos nos valores de ΔF/F’

m 
mesmo 

nos momentos quentes do dia, o que indica a capacidade desta espécie de 
ajustar sua fisiologia para manter a eficiência fotossintética mesmo em 
condições de déficit hídrico. Assim, a capacidade de ajuste fisiológico 
em condições estressantes parece ser uma característica comum entre 
espécies nativas das várias fitofisionomias do Cerrado.
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Análises do conteúdo de pigmentos cloroplastídicos também 
podem indicar a adaptação das plantas a seus ambientes, além de serem 
indicativos de estresse, pois demonstram a efi ciência da absorção de luz 
e da transferência de energia para o aparelho fotossintético (Souza et al. 
2011). No presente estudo, o conteúdo de pigmentos cloroplastídicos foi 
maior nos indivíduos de A. macrocarpon do cerrado rupestre, para todos 
os pigmentos, exceto para o conteúdo de carotenoides. Um conteúdo de 
pigmentos cloroplastídicos baixo é relatado na literatura para plantas 
em condições de estresse abiótico (Jaleel et al. 2009) e sugere um papel 
central dos cloroplastos no processo de percepção do estresse (Bartoli et 
al. 2014). Porém, como a efi ciência fotossintética dos indivíduos de A. 
macrocarpon ocorrentes no cerrado sensu stricto não se alterou, o menor 
conteúdo de pigmentos para esta população não é indício de estresse. O 
fato de o conteúdo de carotenoides não ter se alterado em nenhuma das 
fi tofi sionomias é um indicativo de sinergia nas repostas dos indivíduos 
de A. macrocarpon às condições ambientais das duas fi tofi sionomias. 
Os carotenoides apresentam múltiplos papéis na tolerância aos estresses, 
incluindo a captação de luz e a proteção contra o dano oxidativo (Jaleel 
et al. 2009). 

A área foliar é uma característica diretamente relacionada com a 
fotossíntese e pode ser infl uenciada pela disponibilidade de água ao longo 
de sua ontogênese, com redução em casos de estresse hídrico (Farooq 
et al. 2009). Perante a menor retenção de água nos solos do cerrado 
rupestre (Giulietti et al. 1997) era esperado uma diminuição geral na 
AF de A. macrocarpon nesse ambiente, o que não foi corroborado no 
presente estudo. Entretanto, a manutenção de uma elevada AF pode ser 
considerada uma estratégia vantajosa para A. macrocarpon por maximizar 
a área fotossintética enquanto aumenta a efi ciência do resfriamento 
por convecção e a perda de calor para o ambiente (Picotte et al. 2009). 
Diminuição da área foliar específi ca é outra resposta comumente 
apresentada por plantas em condições de défi cit hídrico, uma vez que 
aumenta a economia de recursos, especialmente água e nutrientes do solo 
(Westoby et al. 2002, Cornwell & Ackerly 2009, Laureto & Cianciaruso 
2015). Essa resposta esteve presente nos indivíduos de A. macrocarpon
ocorrentes no cerrado sensu stricto, com possível economia de recursos e 
sem comprometer a efi ciência fotossintética destes indivíduos.

Plasticidade foi evidenciada entre as populações de A. macrocarpon
presentes no cerrado sensu stricto e no cerrado rupestre, principalmente 
relacionado com o comprimento dos tricomas nos indivíduos do 
cerrado rupestre, o que pode ocasionar reforço na proteção das folhas 
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a alta luminosidade, elevada temperatura foliar e na redução da perda 
de água, contribuindo para a manutenção da eficiência fotossintética em 
condições estressantes e permitindo inclusive um aumento no conteúdo 
de pigmentos. 
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RESUMO

Engenheiros ecológicos são organismos que modificam a estrutura física do 
ambiente influenciando a disponibilidade de recursos para outros táxons. 
Algumas lagartas de Lepidoptera atuam como engenheiras ecológicas em 
plantas e modificam a estrutura da folha durante sua metamorfose. Após 
empuparem, as lagartas abandonam o cartucho foliar que construíram na 
natureza. O presente estudo avaliou, por meio de manipulação artificial 
de abrigos foliares, o efeito indireto da lagarta engenheira na estrutura 
de comunidades de artrópodes. Mais especificamente investigamos se 
abrigos foliares favorecem a abundância e riqueza de artrópodes em duas 
espécies de plantas de Cerrado. Foi observado que a presença de cartuchos 
foliares aumenta a abundância e a riqueza de artrópodes no Cerrado. 
Dessa forma, lagartas enroladoras de folhas podem ser consideradas 
elementos fundamentais que modulam a disponibilidade de recursos em 
comunidades de artrópodes associados a plantas em florestas tropicais.

Palavras chave: Facilitação indireta, lepidóptera, engenheiro ecológico, 
cerrado

Introdução

No meio natural, alguns organismos podem modificar o ambiente 
físico em que vivem e fornecer melhores condições a sua sobrevivência 
e, por esta característica, são denominados engenheiros de ecossistemas 
(Jones et al. 1994). Esta peculiaridade tem a capacidade de afetar a 
disponibilidade de recursos utilizados por outros táxons, de modo direto 
e indireto, positivo e negativamente (Jones et al. 1994). O conceito em si 
não é recente, sendo descrito por Darwin ao discorrer sobre a importância 
de minhocas para o desenvolvimento de plantas (Darwin 2009).



60 Curso de Ecologia de Campo 2017

É importante ressaltar que a infl uência dos engenheiros de 
ecossistemas pode variar entre pequenas alterações locais até formações 
que afetam áreas de centenas de quilômetros, entre estruturas etéreas 
até estruturas que podem permanecer no ambiente após muito tempo 
a morte do engenheiro (Jones et al. 1994). Não podem, no entanto, ser 
considerados exemplos de engenharia, interações trófi cas ou competição 
por recursos (Hastings et al. 2007)

Os engenheiros podem ser classifi cados em alogênicos e 
autogênicos. Engenheiros autogênicos modifi cam o ambiente com 
estruturas construídas a partir de suas próprias matéria, vivas ou mortas 
(Jones et al. 1994). Como exemplo, podem ser citadas árvores de ambientes 
fl orestais, árvores de mangue, bromeliáceas e corais formadores de recife 
(Jones et al. 1994). Engenheiros alogênicos transformam o ambiente ao 
modifi car materiais pré-existentes (de origem orgânica ou não) em novas 
estruturas. Castores são exemplos clássicos de engenheiros autogênicos 
(Jones et al. 1994; Wright and Jones 2004)by causing physical state 
changes in biotic or abiotic materials. In so doing they modify, maintain 
and create habitats. Autogenic engineers (e.g. corals, or trees. Estes 
alteram o ambiente por quilômetros por meio da construção de represas 
aumentando cerca de 33% das espécies vegetais na zona ripária (Jones 
et al. 1994, Wright & Jones 2004). Adicionalmente, os pica-paus, como 
engenheiros autogênicos, abrem buracos em ocos em árvores e os coelhos 
abrem túneis no solo (Jones et al. 1994). 

Os efeitos causados por engenheiros podem alterar o espaço em si, 
podem controlar recursos abióticos ou podem promover indiretamente 
relações que infl uenciam o uso de recursos por terceiros (Berke 2010). 
Lagartas de Lepidoptera enroladoras de folhas são consideradas 
engenheiras dos ecossistemas fundamentais nas interações artrópodes-
plantas (Vieira and Romero 2013). Muitas espécies de lagartas de 
borboletas (Lepidoptera) são responsáveis pela construção de cartuchos 
foliares em plantas (Martinsen et al. 2000; Fukui 2001; Nakamura and 
Ohgushi 2003; Lill and Marquis 2004; Lill et al. 2007)Salix miyabeana. 
Several insect species occupied the vacant leaf shelters. Our experiment 
using artifi cial leaf shelters showed that the number of aphids increased 
with the number of artifi cial leaf shelters on a shoot, as did the numbers of 
three ant species (Camponotus japonicus, Lasius hayashi, and Myrmica 
jessensis, Fukui 2001, Lill & Marquis 2004, 2007). Estudos descrevem 
pelo menos 18 famílias de lepidópteras exibindo comportamento enrolador 
de folha durante o processo de metamorfose (Lind et al. 2001). Vieira 
& Romero (2013) foi o primeiro estudo experimental com manipulação 
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de cartuchos foliares a demonstrar o efeito de lagartas engenheiras na 
comunidade de artrópodes em escala local e regional em florestas 
tropicais. Os autores reportaram o efeito indireto positivo das lagartas 
engenheiras dos ecossistemas não apenas em folhas enroladas individuais 
em Croton floribundus (Euphorbiacea), mas também sobre toda a planta 
hospedeira (Vieira & Romero 2013). Além disso, o estudo demonstrou 
um maior efeito de colonização dos cartuchos foliares no período de seca. 
(Vieira & Romero 2013). As lagartas engenheiras ao enrolar as folhas 
atuam como amplificadores de diversidade de artrópodes em florestas 
tropicais (Vieira and Romero 2013; Romero et al. 2015). 

Nesse estudo temos como objetivo avaliar por meio de experimentos 
de manipulações de cartuchos foliares em campo o efeito da lagarta 
engenheira na colonização s por artrópodes em outras duas espécies de 
plantas na região do Cerrado. Especificamente investigamos: se abrigos 
foliares favorecem a abundância e riqueza de artrópodes nas plantas Piper 
hispidum (Piperacea) e Miconia ferruginata (Melastomatacea).

Material e Métodos

Para entender o efeito da engenharia de ecossistemas na 
abundância e diversidade de artrópodes do Cerrado, um experimento foi 
realizado com vinte espécimes de plantas arbóreas presentes na área do 
PESCAN. Dez indivíduos pertenciam à espécie Piper hispidum (Fig 1A, 
B) foram amostrados na fitofisionomia Cerradão e outros dez indivíduos 
da espécie Miconia ferruginata (Fig 2A, B) foram amostrados em uma 
fitofisionomia de campo rupestre. Dois tratamentos foram definidos para 
cada amostra: 1) Folha enrolada e 2) folha expandida. No primeiro, três 
folhas foram enroladas e presas com ajuda de um grampo (Fig 1A, 2A), 
simulando a arquitetura construída por lagartas enroladoras de folhas (Fig 
3). Já no segundo tratamento, três folhas foram apenas marcadas com 
o grampo, em sentido longitudinal (fig 1B, 2B). A presença do grampo 
no tratamento 2 foi importante para padronizar o efeito de um objeto 
estranho na superfície foliar e este tratamento funcionou como grupo 
controle (Vieira and Romero 2013). 
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Fig 1: Tratamentos em Piper hispidium. A) Folha enrolada. B) Folha expandida. Fotos: 
Marina Cunha.

Fig 2: Tratamentos em Miconia ferruginata. A) Folha enrolada. B) Folha expandida.

Fig 3: Lagarta enroladora de folhas Nymphalidae (Charaxinae – Anaea sp.). Adaptado 
de Vieira e Romero (2013).
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Os experimentos foram preparados no final do dia 06 de novembro de 
2017 e ficaram disponíveis para colonização de artrópodes por um período 
de 12h. Na manhã seguinte, as folhas foram coletadas e armazenadas em 
sacos de papel identificados conforme tratamento, indivíduo e espécie da 
árvore. Após a coleta, o material foi triado em laboratório, com uso de 
estereomicroscópio. Os indivíduos foram identificados até o nível família 
e, posteriormente, foram morfoespeciados. Para cada unidade amostral, 
foram calculadas a média ponderada da abundância e riqueza. 

Todas as folhas que participaram dos tratamentos foram escolhidas 
de forma aleatória. Além disso, o número total de folhas de cada indivíduo 
foi contabilizado e incorporado como covariável no modelo. Para as 
análises estatísticas foram utilizados o modelo GLM (Modelo Linear 
Generalizado) que verificou a influência do número de folhas das árvores 
sobre a taxa de colonização nas folhas, bem como a interação entre as 
variáveis. Análise de variância (ANOVA), foi utilizada para avaliar o 
efeito da engenharia de ecossistema sobre a abundância e riqueza de 
artrópodes encontradas tanto em Piper hispidum, como em Miconia 
ferruginata. Todas as análises foram executadas no software RStudio 
(RStudio Team 2015).

Resultados

Os resultados do teste de GLM demonstram que não há influência 
do número de folhas das árvores amostradas no efeito de facilitação 
indireta estudado neste trabalho (F1,16 = 0,191; p = 0,055), nem mesmo 
quando considerada a interação “número de folhas versus tratamento”

 

(F1,16 = 0,27; p = 0,184). O resultado de abundância e riqueza obtido para 
cada espécie poderia, portanto, ser resultado do efeito indireto promovido 
por engenheiros ecossistêmicos. 

Abundância de espécies

Os tratamentos folha enrolada e folha expandida apresentaram 
valores diferentes para abundância de artrópodes em M. ferruginata (F1,14 
= 48,336; p < 0,001) e a presença de refúgio foliar apresenta relação 
positiva com a abundância (Fig 4A). O mesmo foi observado para P. 
hispidum (F1,16 = 36,967; p < 0,001) (Fig 4B).
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Fig 4: Abundância de espécies de insetos em relação a ambientes de folhas enroladas e 
folhas expandidas em A) plantas da espécie Miconia ferruginata; B) plantas da espécie 

Piper hispidium.

Riqueza de espécies

Também foi analisada a riqueza de espécies de artrópodes 
presentes nas árvores estudadas. Os valores de riqueza presentes nos 
dois tratamentos se diferenciaram de forma signifi cativa, tanto para M. 
ferruginata (F1,14 = 101,35; p < 0,001, ver lista de espécies no apêndice 1), 
quanto para P. hispidum (F1,16 = 62,133; p < 0,001, ver lista de espécies no 
apêndice 1), conforme mostram as fi guras 5 A e B.

Fig 5: Riqueza de espécies de insetos em relação a ambientes de folhas enroladas e 
folhas expandidas em relação à A) plantas da espécie Miconia ferruginata; B) plantas da 

espécie Piper hispidium.
 

Discussão

Nossos resultados evidenciam o efeito indireto positivo dos 
engenheiros dos ecossistemas como promotores da diversidade de 
artrópodes nas plantas do Cerrado, corroborando trabalhos realizados 
na Mata Atlântica semidecidual (Vieira and Romero 2013) e no Cerrado 
(Del-Claro et al. 2013). Tanto em Piper hispidium, quanto em Miconia 
ferruginata há uma relação positiva entre a presença de refúgios foliares, 
como os criados pelas lagartas enroladoras de folhas, e abundância 
e riqueza de espécies de artrópodes. Além disso, os resultados de 
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colonização demonstram que ela acontece de forma rápida e pode 
apresentar um potencial de saturação em um curto período de tempo, 
conforme observado por Vieira & Romero (2013). 

O Cerrado é um bioma com maior biodiversidade, apresentando 
grande diversidade de fauna e flora (Myers et al. 2000). Dentre as 
fitofisionomias deste bioma estão o cerradão, caracterizado por formações 
florestais, e o campo rupestre, com afloramentos rochosos em seu solo e 
vegetações mais esparsas (Walter, 2006). (Pacheco and Vasconcelos 2012), 
ao analisar as fisionomias do Cerrado, mostraram que maior riqueza de 
espécies é esperada em locais com maior complexidade estrutural, e que 
a comunidade de organismos está relacionada a aspectos como cobertura 
arbórea e biomassa de serrapilheira.

Em locais quentes e com longos períodos de seca como a área de 
abrangência do Cerrado no Brasil, os refúgios foliares são importantes 
estruturas, pois os artrópodes podem as utilizar para se proteger da 
dessecação, realizar a desova e criação de prole (Nakamura and Ohgushi 
2003; Vieira and Romero 2013). Efeito que poderia ser melhor visto nas 
áreas com incidência maior do sol, como é o caso da fitofisionomia de 
campo rupestre.

Nosso estudo revela que enroladores de folhas possuem um 
papel fundamental como facilitadores na estrutura de comunidade e 
consequentemente afetando as dinâmicas ecológicas. Podemos destacar 
que o entendimento das interações ecológicas em comunidades naturais 
é de suma importância para ações efetivas e assertivas de conservação 
de qualquer ecossistema. É necessário compreender como determinadas 
espécies podem facilitar a presença de outras e garantir a manutenção 
de uma biodiversidade. Desse modo, os engenheiros ecológicos são 
importantes organismos que potencialmente poderiam atuar em programas 
de conservação de médio e longo prazo.  
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Apêndice

Tab 1: Diversidade de espécies encontradas em folhas enroladas e expandidas nas 
espécies P. hispidum e M. ferruginata.

P. hispidum M. ferruginata
Enroladas Enroladas
Ácaro sp1 Aphidae sp1
Ácaro sp2 Aranea sp2
Ácaro sp3 Aranea sp2

Aphididae sp1 Aranea sp3
Aranea sp1 Cochonilea sp1
Aranea sp2 Coleóptera sp2
Aranea sp4 Entomobriidae sp1
Aranea sp5 Entomobriidae sp2
Aranea sp6 Formicinae sp

Cochonilea sp1 Formicinae sp6
Coleóptera sp1 Formicinae sp7
Coleóptera sp2 Griloidea sp1

Entomobriidae sp1 Himenoptera sp1
Entomobriidae sp2 Hipogasturidae sp1

Formicinae sp1 Isotomidae sp1
Formicinae sp2 Lepdóptera sp1
Formicinae sp3 Lepdóptera sp2
Formicinae sp4 Pentatomidae sp1
Formicinae sp5  
Helateridae sp1  

Hymenoptera sp1  
Isotomidae sp1  
Lepdoptera sp1  
Lepdoptera sp3  
Ovo inseto sp1  
Ovo inseto sp2  
Ovo inseto sp3  
Expandidas Expandidas
Ácaro sp1 Aphidae sp1

Cochonilea sp1 Coleóptera sp4
Entomobriidae sp1 Formicinae sp7

Aranea sp6 Tripidae sp1
Formicinae sp1  
Formicinae sp2  
Formicinae sp3  
Formicinae sp4  
Lepdoptera sp3  
Ovo inseto sp1  
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RESUMO

Formigas são conhecidas por se estruturarem através de mecanismos 
comportamentais e competitivos. Poucos estudos investigam a 
coexistência entre as espécies e especialmente como esses animais se 
distribuem no tempo em fitofisionomias de um mesmo bioma. O Cerrado 
se caracteriza por ter condições ambientais que refletem em variação de 
condições microclimáticas e estruturais. Buscamos averiguar se existem 
diferenças na sobreposição de nicho temporal de formigas do Cerrado 
stricto sensu e Campo rupestre, assim como se há uma relação entre 
condições ambientais e a riqueza. Iscas de sardinha foram colocadas 
em parcelas e as espécies foram registradas. Ambas as fitofisionomias 
apresentaram sobreposição de nicho temporal maior que esperada ao 
acaso, entretanto não diferiram entre si. Houve também uma relação 
entre a temperatura do solo com a riqueza de formigas. Atribuímos 
nossos resultados a fatores estruturais e climáticos, como complexidade 
ambiental das fitofisionomias e temperatura que podem promover a 
coexistência por mecanismos competitivos. 

Palavras-chave: fitofisionomias, formigas, sobreposição-de-nicho, 
temporal.

Introdução

Os organismos dispõem de diversas adaptações que os permitem 
adquirir os recursos energéticos limitantes e necessários a sua manutenção 
no tempo e espaço. Tais limitações promovem processos competitivos 
que são responsáveis pela estrutura e funcionamento das comunidades 
ecológicas (Schoener 1982; Denno and McClure 1995). Deste modo, as 
formas em que os indivíduos particionam recursos entre si é um forte 
determinante da diversidade das espécies de uma dada comunidade 
(Pianka 1974; Griffin and Silliman 2011). 
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Algumas espécies possuem adaptações morfológicas que impedem 
ou reduzem a exclusão competitiva tais como traços funcionais, 
fi siológicos e comportamentais, além de, por exemplo: a utilização de 
recursos alimentares e tolerância térmica, que acabam restringindo suas 
atividades de forrageamento em períodos específi cos de tempo (e.g. 
espécies diurnas e noturnas) (Fellers 1989; Cerda et al. 1997; Albrecht 
and Gotelli 2001a). Nesse sentido, o ambiente é determinante nos 
padrões de coexistência, pois as variações das condições ambientais, 
(e.g. temperatura, umidade) e de estrutura do hábitat estão relacionadas 
não somente à composição de espécies locais, mas também como estas 
particionam os recursos existentes, como por exemplo, abrigos e sítios de 
forrageamento (Sarty et al. 2006; Duyck et al. 2012).

O Cerrado é um ambiente que se caracteriza por ter condições 
ambientais marcantes, tais como solo distrófi co, de alto teor de alumínio 
e baixa concentração de cálcio e magnésio, apenas duas estações anuais, 
uma chuvosa e oura seca, com clima quente (média variando entre 18 
a 27°C) e diversos tipos de fi tofi sionomias que refl etem em uma vasta 
variação nas condições microclimáticas e estruturais (Furley et al. 1987; 
Ribeiro and Walter 1998; Oliveira-Filho and Ratter 2002). Devido sua 
grande biodiversidade, é dado como um ambiente de prioridade para 
conservação mundial, ou “hotspot”, sendo considerado também como a 
savana mais rica em espécies do mundo (Strassburg et al. 2017; MMA 
2018). Como refl exo dessa imensa biodiversidade, o Cerrado apresenta 
também uma alta riqueza de formigas (Del-Claro and Oliveira 1999; 
Oliveira-Filho and Ratter 2002) que comumente estão relacionadas com 
a complexidade estrutural dos hábitats em que são encontradas (Marinho 
et al. 2002).

As formigas são animais amplamente distribuídos pelo mundo 
e conhecidas por se estruturarem através de mecanismos hierárquicos 
comportamentais e competitivos(Bernstein and Gobbel 1979; Fellers 
1987; Sanders and Gordon 2003; Parr et al. 2005; Dáttilo et al. 2014). Elas 
podem coexistir tanto por meio de particionamento de recurso alimentar, 
temporal e espacial, bem como sobrepondo seus nichos e competindo entre 
si (Schoener 1982; Albrecht and Gotelli 2001; Sarty et al. 2006; Brito et 
al. 2012). A ocorrência desses animais em uma dada comunidade também 
sofre infl uência das demandas confl itantes, que afetam a capacidade das 
espécies competidoras de serem hábeis em encontrar e manter recursos 
alimentares, e concomitantemente tolerantes durante o forrageamento em 
condições climáticas distintas (Fellers 1987; Cerda et al. 1997; Cerdá et 
al. 1998; Santini et al. 2007). Além disso, diversos estudos mostram que 
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a estruturação de comunidades de formigas é fortemente afetada pelas 
condições climáticas regionais e locais, sendo a temperatura muitas vezes 
decisiva na coexistência dessas (Bernstein and Gobbel 1979; Cerda et al. 
1997, 1998; Diamond et al. 2013).

Tendo em vista que uma das maiores pressões seletivas impostas 
às formigas se relacionam à busca de alimento (Carroll and Janzen 1973), 
nosso estudo buscou averiguar se existe diferenças quanto sobreposição 
de nicho I) nas espécies de formigas diurnas do Cerrado restrito e Campo 
rupestre, assim como se II) há uma relação entre condições ambientais e 
a riqueza de formigas nas duas fitofisionomias. Devido ao fato do Campo 
rupestre apresentar uma formação estrutural vegetacional mais aberta 
e estar sobre solo rochoso, com consequentemente maior exposição à 
radiação solar do que em relação ao Cerrado stricto sensu, nossa predição 
é que este apresentará padrões de sobreposição temporais da ocorrência de 
formigas mais marcados. Também esperamos que haja uma relação entre 
temperatura do solo e a riqueza de formigas nas duas fitofisionomias, 
refletindo possivelmente nos padrões de sobreposição encontrados. 

Material e métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas (PESCAN), localizado no município de Caldas Novas (GO) 
(17°46’28.88’’S; 48°40’46.07’’). O PESCAN está inserido dentro do bioma 
Cerrado, sendo composto por diversas fitofisionomias do bioma. Duas 
fitofisionomias com características contrastantes foram escolhidas para 
a realização dos experimentos, uma de Cerrado stricto sensu, localizado 
em uma área de platô do parque e outra de Cerrado rupestre, situado em 
um declive. O Cerrado stricto sensu apresenta formações vegetacionais 
compostas por herbáceas adensadas, arbustos e subarbustos espalhados e 
pequenas arvores tortuosas. Já Cerrado rupestre é caracterizado por uma 
vegetação arbórea (5-20%), de 2m a 4m, arbustiva e herbácea, esparsa 
sobre um solo rochoso. 
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Figura 1. Fitofi sionomias do estudo. A) Cerrado sensu strictu. B) Cerrado rupestre.

Delineamento amostral

Utilizamos duas parcelas de 20x20m, uma no Cerrado stricto 
sensu e outra no Campo rupestre, divididas em 25 pontos distantes entre 
si por 5 metros que foram iscados com sardinha, cada uma contendo uma 
porção de aproximadamente 08 gramas sobre um papel toalha, de acordo 
com Albrecht and Gotelli (2001) (Figura 2). As iscas eram repostas 
quando a quantidade tornava-se menor que 50% ou quando ressecada. 
Realizamos o censo das formigas que ocupavam as iscas das 07:00h da 
manhã às 16:00h, em intervalos de 1 hora, concomitantemente nas duas 
fi tofi sionomias. Para responder nossas perguntas, utilizamos em nosso 
trabalho apenas da comunidade de formigas que consomem proteína 
como recurso e que forrageiam no solo. Os dados de temperatura do solo 
foram tomados por meio de termômetros de infravermelho em cinco 
períodos do dia (Figura 2). 

Figura 2. A) Formigas ocupando uma estação de isca. B) Termômetro infravermelho 
utilizado para aferir a temperatura do solo. 
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Análises estatísticas 

Para testar se a sobreposição de nicho temporal de espécies de 
formiga observadas nas duas fitofisionomias não difere de valores 
esperados ao acaso, nós utilizamos dos modelos nulos RA3 e ROSARIO 
e realizamos uma aleatorização de 5000 vezes e um alfa de 0,05 de 
significância (Albrecht and Gotelli 2001). A matriz de entrada para 
cada modelo nulo foi composta de linhas representadas por espécies e 
colunas por hora do dia. Para o algoritmo RA3, cada linha da matriz 
foi reorganizada mantendo-se a largura do nicho de cada espécie, mas 
permitindo que essas pudessem potencialmente ocupar qualquer estação 
de recurso, ainda que não tivesse sido observada nenhuma espécie nela 
durante o período do dia. Já para o algoritmo ROSARIO, a largura do 
nicho também se manteve, entretanto apenas as células que não tinham 
valores de zero foram automaticamente reorganizadas. O ROSARIO é 
bastante indicado para análises de sobreposição temporal por ser realista, 
uma vez que levam em conta a circluridade circadiana, deste modo, as 
horas em que não houve observações de espécies nas iscas, possivelmente 
em virtude da temperatura, não eram reorganizadas. Por fim, para testar 
se a riqueza de espécies de formiga é afetada pela temperatura nas duas 
fitofisionomias, utilizamos de uma ANCOVA, onde a riqueza de formigas 
foi tomada como variável resposta, fitofisionomias como variáveis 
explicativas fixas e a temperatura como covariável.  Todas as análises de 
premissas, gráficos e testes estatísticos realizados no estudo foram feitos 
no programa R versão 3.3.3 (R Core Team 2017) por meio do pacote 
EcosimR (Gotelli et al. 2015).

Resultados

Espécies registradas

Registramos ao longo do dia de coleta um total de 19 espécies para o 
Campo rupestre e 17 para o Cerrado restrito. As espécies mais abundantes 
coletadas no Campo rupestre foram Pheidole sp 2 (46 iscas ocupadas) e 
Camponotus sp1 (26 iscas ocupadas), ao passo que no Cerrado restrito 
foram Camponotus sp1 (56 iscas ocupadas), Pheidole sp 1 (28 iscas 
ocupadas) e Camponotus sp 2 ( 24 iscas ocupadas) (Tabela 01).
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Figura 3. Espécies de formigas comumente registradas no estudo. A) Pseudomirmex sp. 
B) Cephalotes pussilus. C) Camponotus sp 1.D) Pheidole sp 2.Fotos por Ruthe Saraiva 

Leão. 
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Tabela 1. Porcentagem (%) de iscas ocupadas por espécie em cada fitofisionomia ao longo do 
experimento. 

Fitofisionomia Espécie 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h

Cerrado sensu stricto Camponotus sp1 0,08 0,24 0,48 0,24 0,36 0,24 0,32 0,28 NA
Cerrado sensu stricto Camponotus sp2 0,52 0,16 0,16 0 0 0 0,08 0,04 NA
Cerrado sensu stricto Cephalotes minutus 0 0,04 0 0 0 0 0,04 0 NA
Cerrado sensu stricto Cephalotes pusillus 0,28 0,16 0,16 0,04 0,04 0 0,04 0,12 NA
Cerrado sensu stricto Linepthema sp1 0,12 0,28 0,2 0 0 0,04 0,2 0,08 NA
Cerrado sensu stricto Pheidole sp 0,16 0,32 0,08 0,08 0,04 0,04 0,28 0,12 NA
Cerrado sensu stricto Pheildole sp1 0 0,32 0,12 0,04 0,04 0 0,2 0,12 NA
Cerrado sensu stricto Pseudomyrmex sp1 0,08 0,08 0,04 0,08 0 0 0,04 0,12 NA
Cerrado sensu stricto Solenopsis sp1 0,16 0 0 0,08 0 0 0 0 NA
Cerrado sensu stricto Solenopsis sp2 0,04 0,32 0,12 0 0 0 0,08 0,12 NA
Cerrado sensu stricto sp. 11 0 0 0 0 0 0 0 0,04 NA
Cerrado sensu stricto sp. 14 0 0 0 0 0 0 0 0,04 NA
Cerrado sensu stricto sp. 15 0 0 0 0 0 0 0 0,04 NA
Cerrado sensu stricto sp.16 0 0 0 0 0 0 0 0,04 NA
Cerrado sensu stricto sp. 17 0 0 0 0 0 0 0 0,04 NA
Cerrado sensu stricto sp. 5 0,24 0,04 0 0 0,04 0 0,04 0 NA
Cerrado sensu stricto sp. 6 0,08 0,2 0 0,04 0 0 0,04 0 0,12

Cerrado rupestre Camponotus sp. 1 0,24 0,4 0,24 0 0,04 0,04 0 0,08 0

Cerrado rupestre Camponotus sp.2 0,24 0 0,04 0 0 0 0 0 0,04
Cerrado rupestre Camponotus sp. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cerrado rupestre Camponotus sp. 4 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0,04
Cerrado rupestre Camponotus sp. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08

Cerrado rupestre Cephalotes pressilus 0,12 0,04 0,04 0,04 0 0 0 0,04 0,2

Cerrado rupestre Pheidole sp. 2 0 0,36 0,28 0,16 0,12 0,32 0,32 0,28 0

Cerrado rupestre Pheildole sp. 3 0 0 0 0,04 0 0 0 0,04 0

Cerrado rupestre Pheildole sp. 4 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0

Cerrado rupestre Pheildole sp. 5 0 0,08 0 0 0 0 0 0 0

Cerrado rupestre Pseudomirmex sp. 2 0,08 0,08 0,16 0,08 0,04 0 0,12 0 0

Cerrado rupestre Pseudomirmex sp. 3 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0

Cerrado rupestre Solenopsis sp. 2 0 0,08 0 0 0 0 0 0 0

Cerrado rupestre sp. 21 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0

Cerrado rupestre sp. 22 0,08 0 0 0 0 0 0 0,08 0

Cerrado rupestre sp. 24 0,04 0,08 0,04 0,24 0,08 0 0 0 0,08

Cerrado rupestre sp. 25 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0

Cerrado rupestre sp. 29 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0,12

Cerrado rupestre sp. 31 0,32 0,08 0,08 0,08 0 0 0 0,08 0

Cerrado rupestre sp. 34 0,08 0,08 0 0 0 0 0 0 0

Cerrado rupestre sp. 35 0 0 0 0 0,16 0,04 0 0 0
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Sobreposição de nicho temporal

Ambas as comunidades de formigas, do Campo rupestre e do 
Cerrado sensu strictu apresentam sobreposição de nicho temporal maior 
do que a esperada ao acaso da atividade de forrageamento em busca de 
proteína (Tab. 2). Não observamos diferenças observadas em relação 
as médias calculadas pelo modelo nulo referentes a sobreposição de 
nicho temporal entre Cerrado sensu stricto e Campo rupestre (média 
observada=0.04, média esperada pela aleatorização=0.07, p=0.86). 
Isso nos mostra que as formigas dos dois locais apresentem padrões de 
forrageamento ao longo do tempo semelhantes.

Tabela 2. Valores médios de sobreposição de nicho observados e esperados e as 
respectivas probabilidades para os modelos nulos utilizados.

Fitofi sionomia Algoritmo
Média de 

sobreposição de 
nicho observada

Média de 
sobreposição de 
nicho esperada 
(aleatorizada)

Valor p

Cerrado sensu 
stricto 

RA3 0,46 0,34 0,00002

Rosário 0,46 0,34 0,00003

Campo rupestre
RA3 0,41 0,24 0,00002

Rosário 0,41 0,24 0,00000
 

Figura 4. Frequências observadas e aleatorizadas pelo modelo nulo Ra3. A) Cerrado 
sensu strictu. B) Cerrado rupestre. C) Comparação de sobreposição de nicho entre 

Cerrado sensu strictu e Cerrado rupestre.
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Relação da temperatura sobre a riqueza de formigas

Nossos resultados mostram que houve um efeito da temperatura do 
solo (C°) sobre a riqueza de formigas das duas fitofisionomias (R2=0.78; 
F

1, 12
=14,4; p<0.05), sendo que a riqueza de formigas que acessaram 

as estações de iscas do Cerrado rupestre responde em um intervalo de 
tempo menor e mais abrupto do que a do Cerrado sensu strictu (Figura 
05). No campo rupestre a temperatura explica a riqueza de formigas em 
até 90% ao passo que no Cerrado stricto sensu a riqueza de formigas é 
explicada pela temperatura em 61%. Além disso, os resultados médios 
de temperatura revelam que o Cerrado stricto sensu apresenta uma maior 
variação na temperatura do solo ao longo do dia quando comparado ao 
Campo rupestre (Figura 6). 

Figura 5. Relação entre temperatura média (C°) e riqueza de espécies de formigas em 
Campo rupestre e no Cerrado stricto sensu. 
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Figura 6. A) Variação da temperatura (°C) do ar no Campo rupestre e no Cerrado 
sensu strictu ao longo do período estudado. B) Variação da temperatura (°C) do solo no 
Campo Rupestre e Cerrado sensu strictu e porcentagem de ocorrência de Camponotus 

sp.1 d Pheidole sp. 2 nos dois hábitats ao longo do dia.

Discussão

Os resultados mostram que existem padrões marcados de 
forrageamento das formigas ao longo do dia, havendo assim sobreposição 
de nicho temporal nas duas fi tofi sionomias. Apesar de não termos diferenças 
em relação a sobreposição de nicho temporal entre as fi tofi sionomias, 
nosso estudo revelou que existe uma resposta mais acentuada da riqueza 
de espécies em relação a temperatura do solo no Cerrado rupestre do que 
no Cerrado sensu strictu.  Esse padrão pode estar associado a divergências 
estruturais dos dois locais, de modo que no Cerrado sensu strictu, devido 
sua complexidade estrutural ser maior, pela maior predominância de 
plantas de portes diversos, pode ter proporcionado as formigas uma maior 
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diversidade de condições microclimáticas quando comparado ao Campo 
rupestre, que apresenta formação vegetal mais esparsa (Figura 1). Um 
fator que faria com que as condições microclimáticas no Cerrado rupestre 
fossem menores pode ser devido ao solo rochoso desse ambiente, que 
dificulta o estabelecimento das plantas, em especial de arvores e arbustos 
(Ribeiro and Walter 1998).

A maior variabilidade de temperatura do Cerrado sensu strictu em 
relação ao Campo rupestre também é um indicativo de que há variações 
de complexidade estrutural e que essa pode promover diferenças na 
temperatura do solo, que trazem consequências na coexistência das 
formigas. Deste modo, supomos que as espécies de formigas presentes 
no Cerrado sensu strictu conseguiam permanecer em forrageamento ativo 
até mesmo nas horas mais quentes do dia, pois nesses hábitats elas eram 
protegidas da insolação por meio da folhagem das árvores e arbustos ali 
presentes. Já no Cerrado rupestre, que apresenta vegetação mais esparsa, 
as formigas dispunham de uma menor área sombreada ao longo do dia 
para utilizar em seu forrageamento. 

Outro aspecto observado em nosso estudo diz respeito a relação 
entre coloração das formigas com sua tolerância térmica, tal como visto 
por Spicer et al. (2017)where the surfaces of unshaded tree branches 
commonly exceed 50 \u00b0C. We quantified the heating and subsequent 
cooling rates of 11 common canopy ant species from Panama and tested 
the hypothesis that ant workers stop foraging at temperatures consistent 
with the prevention of overheating. We created hot experimental \
u201csunflecks\u201d on existing foraging trails of four ant species from 
different clades and spanning a broad range of body size, heating rate, and 
critical thermal maxima (CTmax. Neste trabalho, os autores constataram 
que espécies menos pigmentadas e menores tendem a forragear em 
períodos mais quentes do dia quando comparada com as espécies 
mais escuras e maiores, que devido sua coloração e tamanho, acabam 
absorvendo mais luz solar e se aquecendo demasiadamente de modo mais 
rápido.  Em nosso trabalho, essa tendência ficou evidente ao observarmos 
que a espécie mais ativa no Cerrado sensu strictu, Camponotus sp 1. 
apresenta coloração escura e teve um comportamento de permanecer 
forrageando mais ativamente ao longo do dia quando comparado ao 
Campo rupestre, habitat de menor complexidade estrutural de maior 
exposição das formigas de solo a luz solar direta. Já a Pheidole sp. 2, 
que apresenta menor tamanho, coloração mais clara e possivelmente é 
um competidor inferior a Camponotus sp. 1, foi menos encontrada no 
Cerrado restrito, sendo mais comum no Campo rupestre (Figura 6).
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Nosso estudo sugere também que as duas fi tofi sionomias 
empregam pressões seletivas na comunidade de formigas as quais forçam 
com que essas coo-corram ao longo do dia. Deste modo, interações 
competitivas possuem alta probabilidade de serem comuns nesses 
habitats. Um fator que pode explicar o padrão encontrado é a temperatura 
do solo. Isso revela, juntamente com os valores de sobreposição de nicho 
temporal, que existem períodos ao longo do dia, com temperaturas de 
solo menores, que são mais utilizadas para o forrageio. A sobreposição 
de nicho temporal encontrada em nosso estudo é mais um exemplo de 
como fatores estruturais e climáticos, como complexidade ambiental e 
temperatura exercem pressões seletivas nas espécies e podem promover 
a coexistência por mecanismos competitivos. Sugerimos que estudos 
comparando diferentes ambientes, habitats ou fi tofi sionomias abordem as 
relações de dominância entre as espécies escalas temporais maiores para 
melhor entendermos como tais espécies coexistem. 
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RESUMO 

O conhecimento da ocorrência de fogo é uma importante ferramenta 
para traçar planos de conservação, pois fornece informações sobre a 
dinâmica da cobertura vegetal associada a diferentes regimes de fogo. 
Reconstruímos 32 anos da história de ocorrência do fogo no Parque 
Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCaN). Para tal, foram utilizadas 
imagens de satélites referentes ao mês de setembro entre os anos 1984 a 
2017, disponíveis nos sites do United States Geological Survey (USGS) 
e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A determinação da 
ocorrência de queimadas se deu pelas análises do Índice de Vegetação 
da Diferença Normalizada (IVDN), utilizando-se as bandas três e quatro 
dos satélites Landsat 5 e Landsat 7, e bandas quatro e cinco do satélite 
Landsat 8. A reconstrução da história de ocorrência do fogo mostrou que as 
maiores queimadas ocorreram nos anos de 1985, 1992, 2002, 2006, 2008 
e 2011, onde mais de 50% da área do parque foi consumida pelo fogo. A 
ocorrência do fogo se alternou entre as áreas do parque ao longo dos anos, 
provavelmente devido à relação entre consumo/acúmulo de biomassa 
seca nos anos. Nosso estudo contribuiu para a o conhecimento histórico e 
atual da ocorrência de fogo no PESCaN e pode ajudar a compreender as 
consequências das mudanças da cobertura vegetal no parque.

Palavras-chave: Cerrado, Conservação, Incêndio, Queimadas, 
Sensoriamento remoto.

Introdução 

Estudos indicam que as savanas são estágios estáveis alternativos, 
mantidos por um feedback positivo entre fogo e vegetação (Staver et al. 
2011; Reis 2015; Reis et al. 2016), ou seja, são dependentes da ocorrência 
de fogo para se manterem. O fogo atua como um agente fundamental 
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na estruturação e diversidade das savanas, reduzindo a cobertura de 
dossel e tornando a fi sionomia gradualmente mais aberta (Lehmann et al. 
2011). No entanto, a vegetação consumida e os padrões de propagação do 
fogo variam em diferentes paisagens, e as mudanças no regime do fogo 
podem ter consequências importantes no ecossistema, como a redução da 
biomassa de plantas e alteração na estrutura da vegetação (Bond e Keeley 
2005; Bond et al. 2005).

O Cerrado representa o bioma savânico no Brasil e é considerado um 
ecossistema dependente do fogo (Fidelis e Pivello 2011). Sua vegetação 
apresenta variação sazonal marcada, com maior produção de biomassa na 
estação chuvosa, sendo que na estação seca, a maior parte das gramíneas 
secas morre, favorecendo a ocorrência de incêndios (Miranda e Sato 
2005). Apesar da variação de fatores ambientais, como água e nutrientes 
infl uenciarem a vegetação do Cerrado, o fogo é considerado um dos 
elementos responsáveis pela manutenção do gradiente de biomassa da 
vegetação (Durigan e Ratter 2016).

O conhecimento sobre a ocorrência do fogo é uma importante 
ferramenta para ajudar a traçar planos de conservação. Tais informações 
são o ponto de partida para compreender como a estrutura e a dinâmica da 
cobertura vegetal está associada a diferentes regimes de fogo (Beuchle et 
al. 2015). Estudos retrospectivos baseados na detecção remota histórica 
têm permitido a reconstrução da história do fogo, e a utilização de dados 
de satélites tem-se tornado uma ferramenta ideal para mapear cicatrizes 
de fogo em diferentes paisagens (Alvarado et al. 2017). A utilização dessa 
técnica permite a cobertura de vastas extensões geográfi cas e a criação de 
mapas de amplas áreas, sem a necessidade de visitar toda sua extensão, o 
que é importante para redução dos custos operacionais e monitoramento 
de áreas de difícil acesso (Uezu 2004).

No presente estudo, reconstruímos 32 anos da história de ocorrência 
do fogo no fi nal do período de seca (setembro) no Parque Estadual da 
Serra de Caldas Novas, Goiás, Brasil. O trabalho foi baseado em análises 
espacial e temporal das cicatrizes de queimadas utilizando imagens do 
satélite Landsat do período de 1984 a 2017.

Métodos

Área de estudo 

 O Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCaN) foi 
instituído pela lei n° 7.282/1970 e abrange uma área de aproximadamente 
12500 ha. Está localizado na região sudeste (17°43’56”S; 48°40’0”O) 
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do estado de Goiás entre os municípios de Caldas Novas e Rio Quente 
(Femago 1997). O clima da região é caracterizado por invernos secos e 
verões chuvosos, onde a precipitação média anual é de aproximadamente 
1.500 mm, com maior precipitação nos meses de outubro a março 
(Femago 1997). A temperatura média anual gira em torno de 23°C, com 
valores médios mínimos de 19°C no período de seca e 24°C nos meses 
chuvosos (Femago 1997). Dentro do PESCaN ocorre um mosaico de 
formas vegetacionais que varia de formações florestais, como cerradão 
e matas de galeria, até campestres, como campo sujo e campo rupestre 
(Femago 1997).

Sensoriamento remoto

Para mapear a história da ocorrência de fogo no mês de setembro 
(correspondente ao final da estação seca) no PESCaN, utilizamos as 
imagens das bandas 3 e 4 (Fig. 1 A e B) dos registros provenientes dos 
satélites Landsat 5 Thematic Mapper (TM) e Landsat 7 Enhanced Thematic 
Mapper Plus (ETM+), e das bandas 4 e 5 do Landsat 8 Operational Land 
Imager (TIRS), entre os anos de 1984 a 2017 (Tabela 1). As imagens 
foram obtidas gratuitamente através do banco de dados digital do United 
States Geological Survey (USGS) (http://earthexplorer.usgs.gov) e do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (www.dgpi.inpe.br). 
Dentre os anos amostrados, 1990, 1996 e 2012 não foram incluídos na 
análise, devido à ausência de imagens disponíveis para este período, 
ou à presença de nuvens sobre a área do parque, que impossibilitou a 
visualização da área estudada. As imagens foram processadas e analisadas 
utilizando o programa QGIS versão 2.18.0 (2017).

Fig. 1: Imagens representativas das bandas 3 (A) e 4 (B) do satélite Landsat 7 no mês de 
setembro de 2011.
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Tabela 1 Dados sensoriamento remoto utilizado para mapear as queimadas no Parque 
Estadual da Serra de Caldas Novas, Góias, Brasil.

Período Satélite Bandas Sensor Resolução espacial

1984-2011 Landsat 5 3-4 TM 30 m

2011-2014 Landsat 7 3-4 ETM+ 30 m

2015-2017 Landsat 8 4-5 TIRS 30 m

Para estimar as cicatrizes da vegetação queimada, foi calculado 
o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (IVDN) no programa 
QGIS versão 2.18.0 (2017). O IVDN é defi nido como:

IVDN = (NIR - VIS)
               (NIR + VIS)
onde o NIR representa a região espectral Infravermelho próximo e 

VIS a região do vermelho. O índice é calculado a partir da luz visível e 
do infravermelho próximo refl etida pela vegetação. A vegetação saudável 
absorve a maior parte da luz visível que a atinge e refl ete uma grande 
parte da luz do infravermelho próximo. Já a vegetação menos vigorosa 
ou escassa refl ete mais luz visível e menos infravermelho próximo (Nasa 
2017).

Análise espacial e temporal da ocorrência de fogo

Produzimos 32 mapas da ocorrência de queimadas referentes ao 
mês de setembro do período de 1984 a 2017 (alguns anos indisponíveis). 
Para verifi car os locais com maior incidência de queimadas, dividimos 
o parque em quatro quadrantes, Q1, Q2, Q3 e Q4 (Figura 2), sendo 
considerado na contagem de ocorrência de fogo apenas o quadrante 
que teve 50% ou mais de sua área consumida pelo fogo. O mapeamento 
das cicatrizes de queimadas foi realizado por interpretação visual da 
composição das pseudocores para cada imagem Landsat utilizando o 
programa QGIS versão 2.18.0 (2017). A composição de cores red-yellow-
green (RdYlGn) foi feita em cada imagem com níveis de contrastes fi xados, 
onde as áreas em vermelho indicam cicatrizes do fogo. A determinação de 
áreas queimadas foi possível devido aos diferentes aspectos visuais das 
cicatrizes do fogo em relação aos outros tipos de cobertura do solo (Fig. 2). 
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Fig. 2:  Imagem ilustrativa do mapa de cicatriz do fogo (1984) com a divisão dos 
quadrantes no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, Goiás, Brasil. Áreas em 

vermelho (IVDN próximo a 0) indicam cicatrizes do fogo no mês de setembro.

Resultados

Nossa reconstrução da história de 32 anos da ocorrência de fogo no 
Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCaN) mostrou que entre 
os anos de 1984 a 2017 houve um total de 17 queimadas, mesmo que 
em áreas muito pequenas (Fig. 3). Nos anos de 1985, 1992, 2002, 2006, 
2008 e 2011 ocorreram incêndios que queimaram uma extensão igual ou 
superior a 50% da área do parque. 
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Fig. 3: Mapas apresentando as cicatrizes do fogo durante o período de 1984 a 2017 no 
Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCaN), Goiás, Brasil.
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É possível observar que a ocorrência do fogo se alternou entre as 
áreas do parque ao longo dos anos (Figura 3). O quadrante com maior 
incidência de fogo foi o Q3, com sete queimadas iguais ou superiores a 50% 
de sua área. Nos quadrantes Q2 foram contabilizadas cinco queimadas, 
e nos quadrantes Q1 e Q4, quatro queimadas iguais ou superiores a 50% 
ao longo dos anos (Tabela 2). Em alguns anos como 1994, 2006 e 2011, 
as cicatrizes de queimadas coincidem com as estradas internas do parque. 
As análises mostram que o último incêndio no PESCaN ocorreu em 2011. 

Tabela 2 Ocorrência de queimadas ao longo do tempo em quatro localidades (Q1, Q2, 
Q3 e Q4) do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCaN), Goiás, Brasil. (1) 

mais de 50 % da área queimada; (0) menos de 50% da área queimada.

Ano
Quadrante um 

(Q1)
Quadrante dois 

(Q2)
Quadrante três 

(Q3)
Quadrante quatro 

(Q4)
1984 0 1 0 0

1985 1 0 0 0

1986 0 0 0 0

1987 0 0 0 0

1988 0 0 0 0

1989 0 0 0 0

1991 0 0 0 0

1992 0 0 1 1

1993 0 0 0 0

1994 0 0 1 1

1995 0 0 0 0

1997 0 0 0 0

1998 0 0 1 0

1999 0 0 0 0

2000 0 0 0 0

2001 0 0 0 0

2002 0 1 1 1

2003 0 0 0 0

2004 0 0 0 0

2005 0 0 0 0

2006 1 1 1 0

2007 0 0 0 0

2008 1 1 1 1
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2009 0 0 0 0

2010 0 0 0 0

2011 1 1 1 0

2013 0 0 0 0

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0

2017 0 0 0 0

Total 4 5 7 4

Discussão

A partir da técnica de sensoriamento remoto, nos buscamos 
reconstruir o histórico de fogo no Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas (PESCaN). Observamos que, em pelo menos 17 anos, houve algum 
foco de incêndio, sendo que em seis anos (1985, 1992, 2002, 2006, 2008 
e 2011) os incêndios queimaram uma extensão igual ou superior a 50% da 
área do parque. Estes resultados mostram que, mesmo sendo uma unidade 
de conservação protegida, onde no plano de manejo busca-se controlar 
qualquer foco de incêndio, a ocorrência de queimadas nas savanas é 
inevitável. Tais resultados corroboram a teoria de que as savanas são 
estágios estáveis alternativos, mantidos por um feedback positivo entre 
fogo e vegetação (Staver et al. 2011; Reis et al. 2016).

Embora possamos fazer algumas inferências sobre o histórico de 
fogo no PESCaN, nossas informações foram limitadas ao mês de setembro 
de cada ano. A ausência de informações das cicatrizes de fogo em outros 
meses do ano difi culta uma análise mais aprofundada, já que a ocorrência 
de queimadas antes de setembro pode ser difícil de visualizar, uma vez 
que as cicatrizes do fogo podem ter desaparecido ou diminuído. Além 
disso, apesar de raro, a seca na região pode se estender até outubro e, 
portanto a queimada pode ter ocorrido após nosso período de observação 
para aquele ano. Dessa forma, uma análise completa de outros meses do 
ano pode fortalecer os dados apresentados, indicando outros meses com 
ocorrência de fogo superior ou inferior ao mês selecionado (setembro), 
bem como modifi car as regiões do parque com maior incidência de fogo.

Apesar das limitações apresentadas, foi possível observar grandes 
áreas queimadas, que variaram ao longo dos anos para cada região do 
parque. Essa variação provavelmente está relacionada ao consumo/
acúmulo de biomassa seca em consequência do fogo (Alvarado 2017). A 
biomassa seca (principalmente de gramíneas) é o principal combustível do 
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fogo (Sarmiento 1984). Quando ocorre o fogo, esta biomassa é consumida 
tornando a área menos susceptível ao fogo nos anos subsequentes. À 
medida que a área não sofre queimadas, essa biomassa se acumula e torna 
a área mais susceptível ao fogo (Frizzo et al. 2011).

Apesar da ocorrência do fogo ter sido observada em todas as regiões 
do parque, nossos resultados mostram a existência de machas de vegetação 
com diferentes histórias de fogo, como os quadrantes Q1, Q2, Q3 e Q4. 
O quadrante Q3 apresentou a maior frequência de fogo, sendo que em 
sete anos 50% ou mais da área foi queimada. Conhecer a frequência de 
fogo em diferentes tempos pode ajudar a explicar a distribuição espacial 
da vegetação no PESCaN, bem como a diversidade de espécies associada 
a esses locais, como aves, mamíferos e invertebrados. Um estudo 
realizado no parque, por exemplo, demonstrou que o fogo teve um papel 
relevante na modificação da estrutura da vegetação, com a área queimada 
apresentando menor número de indivíduos e menor valor de área basal 
(Lopes et al. 2009). 

Também foi observado que quatro incêndios (anos 1992, 1994, 
2006 e 2011) dividiram o parque em duas regiões no sentido Norte-Sul, 
onde as cicatrizes de queimadas coincidem com as estradas internas do 
parque. Paulino (2015) verificou a mesma situação no PESCaN e ressaltou 
que a existência de vias de acesso no topo da serra, gera uma barreira que 
impede a propagação do fogo, servindo como linha de defesa e, combate 
direto e indireto às chamas. Esses resultados demostram que, embora 
as vias de acesso e estradas internas normalmente estão relacionadas 
a efeitos negativos na vegetação (ex: efeitos de borda e alterações no 
microambiente), a importância de vias de acesso em grandes áreas 
de Cerrado pode auxiliar no controle do fogo, servindo de aceiros ou 
aumentando a acessibilidade e combate ao fogo. 

Observamos que a última queimada no PESCaN ocorreu em 2011, 
o que provavelmente está associado às melhores técnicas de combate ao 
fogo e maior fiscalização no parque. Entretanto, como discutido aqui, 
a ausência de fogo pode levar a um grande acúmulo de biomassa seca, 
provocando queimadas mais intensas e mais difíceis de serem controladas 
(Frizzo et al. 2011). O fogo é parte integrante do Cerrado brasileiro e 
apesar das políticas de exclusão do fogo predominar no país (inclusive 
no Cerrado), o debate sobre o manejo de fogo em parques está presente 
em diversas questões (Sampaio et al. 2016). Trabalhos apontam que 
para desenvolver estratégias de manejo adequadas no Cerrado, deve-se 
considerar o tempo e a frequência do fogo (Maravalhas e Vasconcelos 
2014), bem como seu papel na manutenção da biodiversidade (Abreu 
et al. 2017). Para tal, torna-se necessário a compreensão das interações 
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fogo-biota em níveis trófi cos, grupos funcionais e, escalas espaciais e 
temporais (Freeman et al. 2017).

Os mapas de ocorrência do fogo tem demonstrado ser uma 
importante ferramenta para traçar planos de conservação. A rapidez e 
efi ciência na detecção e monitoramento de incêndios pode viabilizar o 
controle do fogo, ajudando a reduzir os custos das operações de combate 
a incêndios (Gontijo et al. 2011). Dessa maneira, o mapeamento histórico 
da frequência de fogo é uma ferramenta indispensável à Conservação, 
pois pode servir como um instrumento para gestão das áreas protegidas, 
ajudando também na compreensão dos padrões de uso sustentável da 
terra, bem como selecionar áreas prioritárias para a conservação (Silveira 
et al. 2017). 

Nosso estudo contribuiu para a o conhecimento histórico e atual 
da cobertura vegetal no PESCaN durante três décadas, e pode ajudar a 
compreender as consequências das mudanças da cobertura vegetal no 
parque, bem como o efeito do fogo sobre a biodiversidade. Além disso, 
pode servir como um instrumento base para traçar medidas de prevenção 
de incêndio, ou manejo de fogo no parque. 
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RESUMO

Insetos galhadores são herbívoros capazes de controlar e manipular 
as plantas hospedeiras com relação a redistribuição de recursos, 
beneficiando-se diretamente da manipulação fisiológica e/ou hormonal 
da planta. Ainda que muitas particularidades dessa interação sejam 
conhecidas, considerando as alterações celulares e fisiológicas, 
aspectos comportamentais dos insetos indutores são pouco explorados, 
especialmente nos estágios finais de desenvolvimento. O presente projeto 
teve como objetivo investigar aspectos comportamentais de uma espécie 
de mariposa, indutora de galhas em indivíduos de Macairea radula 
(Melastomataceae), e sua relação com a morfologia das galhas durante o 
último estágio de desenvolvimento do inseto galhador. Nossos resultados 
mostram que o tamanho da pupa está relacionado ao diâmetro da galha 
e a área de ocorrência da mesma, e que o inseto pode apresentar uma 
preferência de saída lateral, marginalmente explicada pela redução no 
tamanho das estruturas emergentes presentes externamente na galha.

Palavras-chave: inseto galhador, comportamento, estruturas emergentes, 
Cerrado, Macairea radula.

Introdução

Insetos galhadores são herbívoros altamente especializados 
devido a sua habilidade de controlar e manipular as plantas hospedeiras 
com relação a redistribuição de recursos, se beneficiando diretamente 
dessa manipulação fisiológica e/ou hormonal (Carneiro et al. 2009).  As 
estruturas formadas pelos insetos galhadores, conhecidas como galhas, 
são o resultado dessa interação. A diversidade de insetos indutores de 
galhas e suas galhas tem chamado atenção em processos envolvendo 
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interações ecológicas (Mani, 1964; Williams, 1994; Shorthouse et al. 
2005) e por isso, estudos abrangendo diferentes aspectos dessa interação, 
tais como variações sazonais na distribuição e abundância dos insetos 
galhadores e das plantas hospedeiras, mudanças fi siológicas e hormonais 
induzidas pelos insetos, relação de densidade de tecido acumulado nas 
galhas e sua relação com a proteção do inseto indutor, entre outros, são 
característicos quando envolvendo esse sistema. Por outro lado, aspectos 
comportamentais dos insetos indutores são menos explorados (Espírito-
Santo et al. 2007)but it is one of the least studied factors in plant-insect 
interactions, especially for gall-inducing insects. This study aimed to 
investigate the infl uence of plant architecture on the speciose fauna of 
gall-inducing insects associated with 17 species of Baccharis. Five 
architectural variables were evaluated: plant height, number of fourth-
level shoots, biomass, average level and number of ramifi cations. The 
number of galling species associated with each host plant species was 
also determined. To test the eff ects of plant architecture on gall richness 
at the individual level, we used another data set where the number of 
fourth-level shoots and gall richness were determined for B. concinna, 
B. dracunculifolia, and B. ramosissima every 3 weeks during I year. 
The average similarity between host species based on gall fauna was 
low (9%, por exemplo: preferências por determinados estratos da planta 
e seu efeito na sobrevivência das larvas; efeito da morfologia externa 
das galhas induzidas e sua relação com a proteção do inseto indutor; 
preferência por determinadas áreas foliares (pecíolos, nervuras centrais 
e laterais, etc.); ocupação massiva de um mesmo substrato ou seleção de 
substratos pelas fêmeas ovipositoras. Basicamente questões referentes a 
capacidade de seleção e percepção dos indivíduos indutores com possíveis 
consequências para a sobrevivência da progênie.

 No contexto das plantas hospedeiras e insetos indutores de 
galhas, o Cerrado é apontado como um dos biomas com maior riqueza 
de espécies de insetos indutores de galhas do mundo (Lara & Fernandes, 
2009). Um importante fator que favorece essa riqueza neste bioma é 
a baixa frequência de predadores naturais (Fleck & Fonseca, 2007) 
e a baixa mortalidade causada por patógenos e parasitas (Fernandes 
& Price, 1992). Apesar do crescente número de estudos com insetos 
galhadores no cerrado, a região Centro-Oeste do Brasil apresenta poucos 
estudos quando comparada as demais regiões (Moreira, 2006), com a 
maioria dos trabalhos concentrando-se na região sudeste (Santos et al. 
2012).  Historicamente, grande parte destes estudos se caracterizam 
principalmente como exploratórios, desenvolvidos com o intuito de 
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aumentar o conhecimento sobre a riqueza de galhas e sua história natural. 
Apenas mais recentemente, aspectos relacionados ao desenvolvimento de 
hipóteses ecológico-evolutivas, com foco em padrões de diversidade de 
insetos galhadores vêm ganhando destaque (Araújo et al. 2014).

Considerando a lacuna de estudos na região centro-oeste e a 
falta de estudos caracterizando respostas comportamentais dos insetos 
indutores, o presente projeto teve como objetivo investigar aspectos 
comportamentais de uma espécie não identificada de mariposa, indutora 
de galhas em indivíduos de Macairea radula (Melastomataceae), e sua 
relação com a morfologia externa das galhas produzidas nesta espécie 
vegetal. Após observações em campo, levantamos as seguintes hipóteses: 
1) O local de abertura selecionado pelo inseto indutor está relacionado 
com aspectos morfológicos externos, como variações no tamanho e 
densidade de estruturas emergentes ao longo da galha; e 2) Existe uma 
relação entre o tamanho da pupa do inseto galhador com o diâmetro da 
galha, que pode ser explicado pelo estrato aonde esta se encontra, e a área 
de ocorrência da planta.

Material e Métodos

Área, espécie hospedeira e coleta de dados

O estudo foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas (PESCAN), localizado no munício de Caldas Novas e Rio Quente, 
GO, (17°46’28.88’’S; 48°40’46.07’’). Com área de aproximadamente 
12.315 ha, o PESCAN apresenta como domínio vegetacional prevalente 
o Cerrado, com características predominantemente de cerrado sensu 
stricto. Entretanto o cerradão, campo sujo, campo rupestre e floresta 
estacional decídua também estão presentes (PESCAN, 2015). De acordo 
com a classificação climática de Koppen-Geiger, o clima da região é 
caracterizado por um verão quente e chuvoso e um inverno seco, com 
temperatura média anual de 23ºC, com característica climática do tipo 
Aw (Köppen, 1948).

Após uma busca na área de estudo, encontramos galhas em 
Macairea radula, um arbusto pertencente à família Melastomataceae, 
comumente encontrada em florestas de galerias e no bioma Cerrado 
(Gonçalves-Alvim et al. 1999). Essa espécie exibe uma galha induzida 
nas axilas de folhas jovens por um herbívoro de lepidóptera (Gonçalves-
Alvim et al. 1999). A galha induzida assume forma esférica e é envolta 
externamente por estruturas emergentes, as quais aumentam de tamanho 
de forma gradual da base ao topo (Fig. 1).
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Figura 1. Galha presente em indivíduos de Macairea radula.

Realizamos as coletas em três populações, presentes em áreas de 
diferentes altitudes no PESCAN, sendo duas em platô e uma em encosta 
de serra, distantes minimamente entre si 200m. Em cada área coletamos 
três ramos de M. radula por indivíduo contendo ao menos uma galha. 
Ao total foram coletados 10 indivíduos por área, totalizando 90 ramos. 
Cada galha teve seu diâmetro e comprimento das estruturas emergentes - 
consideradas mais basais e apicais - mensurados com paquímetro digital 
(Fig. 2A). A larva/pupa do inseto indutor encontrada no interior da galha 
também foi mensurada (Fig. 2B), assim como a presença e orientação 
da abertura utilizada para saída (lateral ou apical). Observamos que as 
lagartas, em seu último estágio como larvas, abrem um caminho de saída, 
o fecham com seda e empupam. Mesmo se os indivíduos ainda estivessem 
em fase de desenvolvimento nas pupas, o local de abertura para saída já 
havia sido estabelecido.

 
Figura 2. A) Galha cortada ao meio com a pupa ainda presente. B) Pupa de lepidóptera.
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Análises estatísticas

Com o objetivo de averiguar se o local de saída na galha selecionado 
pelo inseto galhador era influenciado pelo comprimento das estruturas 
emergentes externas, utilizamos um modelo linear generalizado misto 
(GLMM). Neste modelo, considerando a variável resposta como 
binomial (saída lateral ou apical), o tamanho dos tricomas (mm) como 
variável preditora, e como fator aleatório o indivíduo, neste caso, a planta 
hospedeira. Para averiguar se o tamanho da pupa estava relacionado ao 
diâmetro da galha ou área de coleta, utilizamos um modelo linear misto 
(LMM), considerando o tamanho da pupa (mm) como variável resposta, 
e a interação entre a área de coleta e diâmetro da galha (mm) como 
variáveis preditoras. Incorporamos ao modelo o aninhamento entre áreas 
e indivíduos como fatores aleatórios. Todas as análises foram realizadas 
no programa R (versão 3.42). Modelos mistos foram gerados através 
das funções glmer e lmer, através do pacote lme4 (Bates et al. 2015). O 
efeito das variáveis preditoras sobre as respostas nos modelos foi testada 
através da função Anova do pacote car. Quando houveram diferenças 
entre médias, estas foram testadas post hoc usando o método de Tukey 
através do pacote multcomp.

Resultados

Ainda que marginalmente significativo, nosso resultado não 
corroborou a hipótese de que o local de abertura selecionado pelo inseto 
indutor está relacionado com aspectos morfológicos externos de estruturas 
emergentes ao longo da galha (χ2=3.18, df=1, p=0.07, Fig.3).

Figura 3. Relação entre tamanho da emergência e sua posição na galha. 
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Não obstante, nossos resultados mostram que existe uma relação 
entre o diâmetro da galha e a área de ocorrência, explicando o tamanho da 
pupa do inseto galhador (X2=12.58, df=3, p=0.005, Fig. 4A). A partir dessa 
resposta nos perguntamos se a área tinha um efeito direto no diâmetro da 
galha, e nossos resultados mostram que sim (X2=6.014, df=1, p=0,01, Fig. 
4B), entretanto a relação da área não está relacionada ao tamanho da pupa 
(X2 =2,01, df=2, p=0,36).

Figura 4. A) Relação entre o diâmetro da galha com os tamanhos das pupas dos insetos 
galhadores. B) Relação entre áreas de coleta e o diâmetro das galhas.

 
Verifi cando quais áreas apresentavam diferenças entre si com 

relação ao diâmetro das galhas, encontramos que a área 1 diferiu da área 
2, mas a área 3 não diferiu de nenhuma outra (Fig. 5).

Figura 5. Relação do tamanho da pupa entre áreas de coleta.

Discussão

Os insetos indutores de galhas têm preferência por locais com 
maior fl uxo de nutrientes no momento de ovipositar (Schoonhoven et 
al. 2005; Miranda, 2010), selecionando locais mais próximos ao xilema 
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e floema, uma vez que quanto mais recursos, maior a multiplicação 
celular e crescimento dos tecidos vegetais utilizados para a formação das 
galhas (Schoonhoven et al. 2005). Ainda que tenhamos considerado a 
localização da galha no ramo (estrato) e o número de folhas no ramo mais 
próximas às galhas, as relações entre o tamanho da pupa e a interação 
entre diâmetro da galha e a área de ocorrência da planta hospedeira deram 
significativas. A relação entre o tamanho da pupa e do diâmetro da galha 
pode ser explicada pela quantidade de recursos adquiridos. Outros fatores 
que afetam o crescimento do inseto galhador são as condições ambientais 
que afetam a planta hospedeira. Ou seja, a combinação destes fatores 
resulta no tamanho da galha que pode ter consequência direta no tamanho 
da pupa. Como vimos durante nossas análises, existe uma interação 
significativa da área com o diâmetro da galha no tamanho das pupas.

Insetos galhadores são muito sensíveis ao ambiente durante o 
desenvolvimento (Fernandes & Price, 1991) e fatores ambientais não 
abordados como qualidade do solo, temperatura, altitude entre outros, 
podem estar relacionados nas diferenças do diâmetro das galhas encontradas 
entre as áreas. Ainda, estudos mostram que a estrutura vegetacional, sua 
qualidade e seu estado de sucessão podem influenciar os insetos galhadores 
(Davies et al. 1999; Andersen et al. 2002; Beck & Khen, 2007)the useof 
terrestrial invertebrates as bioindicators remains more a topic of scientific 
discoursethan a part of land-management practice, largely because their 
inordinate numbers,taxonomic challenges and general unfamiliarity 
make invertebrates too intimidatingfor most land-management agencies. 
Terrestrial invertebrates will not be widely adoptedas bioindicators in 
land management until simple and efficient protocols have beendeveloped 
that meet the needs of land managers.2. In Australia, ants are one group 
of terrestrial insects that has been commonlyadopted as bioindicators in 
land management, and this study examined the reliability ofa simplified 
ant assessment protocol designed to be within the capacity of a wide 
rangeof land managers.3. Ants had previously been surveyed intensively 
as part of a comprehensive assessmentof biodiversity responses to SO2 
emissions from a large copper and lead smelter at MtIsa in the Australian 
semi-arid tropics. This intensive ant survey yielded 174 species from24 
genera, and revealed seven key patterns of ant community structure and 
compositionin relation to habitat and SO2 levels.4. We tested the extent 
to which a greatly simplified ant assessment was able toreproduce these 
results. Our simplified assessment was based on ant \u2018bycatch\
u2019 frombucket-sized (20-litre. Sendo assim, é possível que estruturas 
e aspectos da área de platô (área 2) como, por exemplo, por ser uma 
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região de depressão e acumular mais água, as plantas têm mais acesso a 
nutrientes e consequentemente fornecem mais recursos para a formação 
da galha; resultando assim na produção e estruturas maiores quando 
comparadas as das outras áreas. Entretanto, como tais fatores abióticos 
não foram avaliados, mais estudos são necessários para compreender 
melhor essa divergência entre áreas.

Esperávamos encontrar um padrão de saída do inseto indutor pela 
região lateral das galhas, pelo fato de que nesta região encontram-se 
emergências de tamanhos menores em comparação com a região apical, 
além de termos observado uma maior prevalência de aberturas laterais 
em comparação com as apicais (33 aberturas laterais contra 15 apicais). 
A presença de estruturas emergentes nas galhas tem-se relacionado com 
uma possível proteção mecânica contra parasitoides, difi cultando a 
entrada dos mesmos. A explicação comportamental para a tendência de 
aberturas laterais, onde as estruturas emergentes são claramente reduzidas 
em tamanho (Fig. 1), é que os insetos indutores apresentariam menor 
gasto energético quando comparado as saídas apicais, que poderiam estar 
atuando como barreira mecânica para o próprio inseto indutor durante a 
saída. Além disso, considerando que ao tratar-se de uma mariposa, uma 
vez recém emergida, esta possui o exoesqueleto ainda em estabelecimento. 
Apesar do maior número de galhas apresentando abertura lateral (33) em 
comparação com outros tipos de abertura (15), não obtivemos um padrão 
claro de preferência que corroborasse esses valores.

Nossos resultados concordam com a predição de que o tamanho 
da pupa e a área onde as plantas hospedeiras estão estabelecidas, 
apresenta um efeito no diâmetro da galha. Alguns estudos apontam 
que os insetos galhadores são bioindicadores de qualidade ambiental 
(Moreira et al. 2007; Fernandes et al. 2010)the richness of galling insects 
was evaluated in restored stands of Amazonian tropical rain forest of 
several ages (0-21 yr então é muito importante que seu comportamento, 
preferencias e, requerimentos sejam estudados, incrementando assim, o 
entendimento sobre sua biologia e sua relação com as plantas hospedeiras 
e, consequentemente, sobre o meio em que se inserem.
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RESUMO 

Alterações antrópicas em áreas naturais possuem impacto na 
biodiversidade e funções ecossistêmicas. Formigas são predadores 
importantes nos trópicos e a predação pode modificar a abundância 
e composição das comunidades. Nosso objetivo foi verificar o efeito 
das mudanças ambientais antrópicas em comunidades de formigas no 
Cerrado. Numa área de cerrado stricto sensu, de cerradão e de pasto 
foram feitas coletas de formigas com iscas de sardinha e medida a taxa 
de predação utilizando larvas vivas de Tenébrio sp. Não houve diferença 
na riqueza mas foram observadas mudanças na composição de espécies 
entre áreas. Encontramos diferença na riqueza entre os grupos funcionais, 
áreas naturais apresentaram maior riqueza em comparação ao pasto, onde 
nenhuma espécie predadora foi encontrada. Mas as taxas de predação 
foram similares entre os ambientes. As mudanças antrópicas causam um 
efeito sobre a diversidade de espécies. Entretanto, a função de predação 
não muda entre as áreas devido, provavelmente, a presença de espécies 
generalistas. 

Palavras-chave: Formicidae, Cerrado, pastagem, predação, conservação.

Introdução

Em nível global, a intensificação da agricultura é um dos principais 
causadores da perda de habitat e da diminuição da biodiversidade, 
que frequentemente tem efeitos cascata nos ecossistemas (Sala et al. 
2000). Como a perda de biodiversidade irá afetar as funções e serviços 
ecossistêmicos providos pelas comunidades naturais é uma preocupação 
crescente entre os pesquisadores (Chapin et al. 2000, Díaz et al. 2007). 
Acredita-se que a gama de funções fornecidas por uma comunidade 
é amplamente dependente da diversidade de traços funcionais e da 
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diversidade de espécies que os possuem (Díaz & Cabido 2001, Prinzing 
et al. 2008).

Diversos estudos têm demostrado o efeito da conversão de áreas 
naturais em sistemas agrícolas na diversidade de espécies de aves 
(Donald et al. 2001, Benton et al. 2002), insetos (Aebischer 1991) e 
aranhas (Sotherton 1998) e na consequente interferência nas funções 
ecossistêmicas como controle de pragas (Symondson et al. 2002) e 
polinização (Ricketts et al. 2004).

Alguns artrópodes apresentam importantes funções ecossistêmicas, 
atuando como, por exemplo, dispersores de sementes e predadores de 
outros artrópodes (Snyder & Evans 2006). Dentre os artrópodes, as 
formigas são consideradas um dos grupos mais importantes de predadores 
nos trópicos (Hölldobler & Wilson 1990). Sabe-se que o declínio na 
diversidade de espécies de formigas em fl orestas tropicais devido as 
alterações antrópicas pode resultar numa diminuição proporcional nas 
funções ecológicas realizadas pelas formigas (Bihn et al. 2010). A predação 
é um importante processo dentro do ecossistema, que atua modifi cando a 
abundância de espécies e a composição das comunidades (De Ruiter et al. 
1995). Mudanças na dominância e na identidade funcional de predadores 
podem causar alterações quantitativas nas propriedades e níveis das 
funções ecossistêmicas (Schmitz 2009). Pacheco et al. (2013, 2017), por 
exemplo, observaram o impacto negativo da conversão de áreas naturais 
de Cerrado em monoculturas de grãos na diversidade de formigas e nas 
taxas de predação.

Diante disso, este trabalho teve como objetivo verifi car se existe 
diferenças na riqueza e na composição de espécies de formigas, entre 
áreas naturais de Cerrado sentido restrito e área de pasto. Além disso, 
verifi camos se ocorrem mudanças nas funções ecológicas entre as 
áreas naturais de Cerrado e a área de pasto. O Cerrado compreende 
aproximadamente 25% do território brasileiro (Durigan & Ratter 2016), 
porém estima-se que apenas 41% de sua área original permanece com a 
vegetação nativa e somente 7% está sob proteção legal (Soares-Filho et al. 
2014). Entre os anos 2002 e 2009, o Cerrado perdeu, pelo menos, uma área 
de 92,712 km² para atividades agrícolas (Overbeck et al. 2015).  Espera-
se que a diversidade de formigas seja distinta entre as áreas naturais e o 
pasto, ocorrendo maior riqueza nas áreas naturais. Como observado por 
Pacheco et al. (2013) supõem-se que a composição de espécies também 
será distinta entre as áreas amostradas, com mais espécies predadoras 
presentes nas áreas naturais. Também se espera que a taxa de predação 
seja maior e mais rápida nas áreas naturais devido à presença de espécies 
predadoras mais efi cientes nas áreas naturais do que no pasto.
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Material e Métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual Serra de Caldas Novas 
(PESCaN), criado pela lei 7.282/1970 e encontra-se situado entre as 
cidades de Caldas Novas e Rio Quente, Goiás, Brasil. Consiste em 
uma área de 12.315,36 ha e topo com 1.043 m de altitude em formato 
de elipse, constituindo um grande platô. A Serra de Caldas representa 
uma importante área de proteção ambiental do Cerrado, apresentando 
diferentes fisionomias típicas do bioma, que variam desde mata de galeria 
até campo rupestre (Magnago et al. 1983). A pluviosidade média anual da 
região é de cerca de 1.500 mm com a estação chuvosa compreendendo o 
período de outubro a março e a estação seca os meses de abril a setembro 
(Köppen, 1948). 

As coletas foram realizadas no mês de novembro de 2017, durante 
a estação chuvosa. As formigas foram coletadas em dois transectos 
estabelecidos em uma área de cerrado stricto sensu, em um transecto 
na área de cerradão e em dois transectos na área de pasto, adjacente ao 
PESCAN (Figura 1). Os transectos foram estabelecidos, no mínimo, 500 
metros de distância um do outro, o que permitiu a independência entre eles.

Figura 1. Localização das áreas de coleta. CE, cerrado stricto sensu; CD, cerradão; PA, 
pasto. Os números correspondem aos transectos.
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Delineamento amostral

Em cada transecto foram colocadas 20 iscas distantes 20 m uma 
da outra. As iscas consistiram de sardinha enlatada posta sobre um papel 
branco (Fig. 2) e a cada 30 e 60 minutos as iscas eram inspecionadas e as 
formigas coletadas. Ao todo foram feitas 100 iscas. As formigas coletadas 
foram armazenadas em ependorfs com álcool 70%, triadas e identifi cadas 
até espécie ou separadas em morfo-espécies. As identifi cações foram 
feitas seguindo as chaves e Bolton et al. 2007.

Figura 2. Isca de sardinha utilizada para a coleta das formigas. Foto: Ruthe Saraiva Leão.

Após o termino da coleta com as iscas de sardinhas, nos mesmos 
transectos foram adicionadas 10 larvas de Tenebrionidae, como iscas 
vivas. As larvas foram colocadas em um recipiente plástico que permitia o 
acesso das formigas, porém impossibilitava a saídas das iscas (Fig. 3). As 
iscas vivas foram colocadas distantes 25 m uma da outra e inspecionadas 
a cada 15, 30 e 60 min. Em cada inspeção, foi observado se a larva foi 
retirada ou não, sendo o evento de predação determinado uma única vez 
(i.e., a isca não era reposta caso fosse retirada). A isca foi considerada 
predada quando eram observadas sendo carregadas pelas formigas (Fig. 
3) ou ausência da isca, com formigas presentes forrageando no recipiente, 
e sem formigas no recipiente. As formigas que estavam presentes nas 
iscas predando a larva foram retiradas e armazenadas em ependorfs com 
álcool 70%. Ao todo, foram oferecidas 50 iscas vivas de Tenebrionidae. 
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Figura 3. Isca viva de larva de Tenébio sp. sobre recipiente plástico que impedia sua 
saída, mas permitia a entrada das formigas. Foto: Ruthe Saraiva Leão.

Análise estatística

Devido à área de cerradão ter sido amostrado com apenas um 
transecto, foi realizada uma extrapolação para 40 amostras e utilizados 
os valores rarefeitos para as análises dos dados para todas as áreas 
amostradas. A extrapolação foi feita no programa Estimates. A riqueza de 
espécies não seguiu a distribuição normal, por isso, foi utilizado um teste 
não paramétrico de Mann-Whitney para verifi car se houve diferença na 
riqueza de espécies entre os ambientes amostrados. A taxa de predação 
e o tempo de predação foram comparados entre área natural (cerrado 
e cerradão juntos) e área antrópica (pasto) utilizando o teste de Qui-
quadrado. Para isso, o transecto do cerradão foi agrupado com um dos 
transectos do cerrado sentido restrito, escolhido aleatoriamente. Essas 
análises estatísticas foram feitas no software R (R Core Team, 2017), 
através da plataforma R Studio 1.1.383

Para a composição de espécies foi realizado um teste de correlação 
de Pearson e posteriormente foi feito um cluster usando a distância 
euclidiana e o método “average” de ligação. Essas análises foram 
realizadas no SYSTAT 13.
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Resultados

Ao total, foram encontradas 40 espécies de formigas nos três 
ambientes amostrados, sendo 28 espécies encontradas no cerrado sentido 
restrito, 14 espécies encontradas no cerradão (com apenas um transecto 
de amostragem) e 18 espécies encontradas no pasto (Tabela 1). A riqueza 
de espécies não diferiu signifi cativamente entre as três áreas (U=2,69, 
GL=2, p=0,25). 

Das 40 espécies encontradas, apenas seis espécies ocorreram em 
todos os ambientes, 15 espécies foram encontradas apenas no cerrado, 
duas espécies foram amostradas apenas no cerradão e nove espécies foram 
encontradas apenas no pasto. No cerrado, Camponotus sp.10 e Pheidole 
oxyops foram as espécies mais frequentes, ocorrendo em 11 e 10 iscas, 
respectivamente. Já no cerradão, as espécies Pheidole sp.01 e Pheidole 
diligens foram as mais frequentes, ocorrendo em nove e oito iscas, 
respectivamente.  No pasto, Pheidole oxyops foi a espécie mais frequente, 
ocorrendo em 17 iscas. Embora encontrada em menor frequência, apenas 
no pasto foi amostrada a espécie exótica Cardiocondyla emeryi, o que 
indica o baixo valor de conservação desse tipo de ambiente.    

Tabela 1. Lista das espécies de formigas encontradas nas 100 iscas de sardinhas nas 
áreas de cerrado (CE), cerradão (CD) e pasto (PA).

Espécies Grupo funcional
Frequência de 

Ocorrência

CE CD PA

Atta laevigata Cultivadora - - 2

Atta sexdens Cultivadora 2 - -

Brachymyrmex sp.1 Generalista subordinada 9 2 1

Brachymyrmex sp.2 Generalista subordinada 2 1 2

Camponotus lespesii Generalista 1 1 -

Camponotus senex Generalista 5 - 2

Camponotus sp.1 Generalista 5 6 -

Camponotus sp.2 Generalista 2 - -

Camponotus sp.3 Generalista 1 - -

Camponotus sp.4 Generalista 1 - -

Camponotus sp.5 Generalista 1 1 -

Camponotus sp.1 Generalista 11 4 3
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Cardiocondyla emeryi Generalista - - 5

Cephalotes pusillus Generalista 2 - -

Crematogaster sp.1 Generalista 5 - -

Crematogaster sp.2 Generalista 1 -

Crematogaster sp.3 Generalista - 1 -

Ectatomma brunneum Predadora 5 - -

Ectatomma edentatum Predadora 1 1 -

Linepithema cerradense Generalista 5 - -

Odontomachus bauri Predadora 1 - -

Odontomachus sp.1 Predadora 1 - -

Pheidole diligens Generalista 6 9 15

Pheidole gertrudae Generalista - - 4

Pheidole oxyops Generalista 10 1 17

Pheidole sp.1 Generalista 7 8 12

Pheidole sp.2 Generalista 3 - -

Pheidole sp.3 Generalista 2 3 -

Pheidole sp.4 Generalista 1 - -

Pheidole sp.5 Generalista 1 - -

Pheidole sp.6 Generalista - 4 1

Pheidole sp.7 Generalista - - 4

Pheidole sp.8 Generalista - - 8

Pseudomyrmex termitarius Generalista - - 5

Pseudomyrmex sp.1 Generalista - - 2

Solenopsis sp.1 Generalista - - 1

Solenopsis sp.2 Generalista - 2 -

Solenopsis substituta Generalista - - 1

Wasmannia auropunctata Generalista 1 - 7

Wasmannia lutzi Generalista 1 - -

A riqueza de grupos funcionais também foi semelhante entre as 
áreas, com maior predominância de espécies de formigas generalistas tanto 
nas áreas naturais quanto no pasto. Entre todas as espécies encontradas, 34 
pertenciam ao grupo generalistas, duas espécies são cultivadoras de fungo 
e apenas quatro espécies predadoras foram coletadas (Tabela 2). Porém, 
não foram amostradas espécies predadoras no pasto. A composição de 
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espécies de formigas mostrou-se distinta entre as áreas naturais e a área 
de pasto, mostrando uma troca de espécies entre esses ambientes (Fig.4). 

Tabela 2. Número de espécies amostrado em cada grupo funcional e em cada ambiente.

Ambiente
Grupo funcional

Cultivadora de fungo Generalista Predadora 

Cerrado 1 23 4

Cerradão 0 13 1

Pasto 1 17 0

Figura 4. Análise de agrupamento (cluster) entre os três ambientes, a linha vermelha 
indica que os transectos do pasto foram diferentes do cerrado sentido restrito e do cerradão.

Foram registrados 19 eventos de predação, sendo 12 eventos para 
a área natural (cerrado e cerradão juntos) e sete no pasto. No entanto, não 
encontramos diferença na frequência de predação nos diferentes tempos 
entre os ambientes (χ²=2,557, gl=3, p=0,46, Fig. 5). Porém, observamos 
uma tendência da função predatória ocorrer mais rapidamente nas áreas 
naturais do que no pato (Fig. 5). Todas as espécies de formigas coletadas 
sobrepujando as iscas vivas pertenciam ao grupo Generalista, sendo elas, 
Camponotus sp.1, Pheidole diligens e Pheidole oxyops.
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Figura 5. Número de predações nas iscas vivas registrados em três tempos diferentes 
(15, 30 e 60 min) nos diferentes tipos de ambientes, cerrado agrupado (sentido restrito e 

cerradão) e pasto. 

Discussão

A riqueza de espécies dos três ambientes não diferiu entre si, mas 
a composição de espécies de formigas foi diferente entre as áreas de 
cerrado (sentido restrito e cerradão) e o pasto. Essa diferença encontrada 
na composição de espécies entre as áreas de cerrado e o pasto pode estar 
relacionada as diferenças ambientais dos locais. Por exemplo, a qualidade 
do solo no cerrado possui uma relação inversa a intensidade de uso, 
afetando o estoque de carbono, atividade e biomassa microbianas entre 
outros (Melonni et al. 2008, Araujo et al 2007).

A ausência de espécies predadoras no pasto não teve impacto sobre 
a taxa de predação. Acreditamos que as espécies generalistas também 
possuem infl uência sobre a predação, portanto a função de predação no 
pasto é mantida mesmo na ausência das espécies predadoras (Pacheco 
et al 2017). Além disso, a maior presença de espécies generalistas do 
que predadoras nas áreas naturais, e a sua ocorrência nas armadilhas com 
iscas vivas também indicam o seu papel na função de predação mesmo 
em áreas naturais. 

Comunidades de formigas são efi cientes bioindicadores devido 
a sua grande abundância de indivíduos, alta riqueza global e local, 
ampla distribuição geográfi ca e sensibilidade as mudanças ambientais 
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(Majer 1983, Silva & Brandão 1999). Várias espécies de formigas são 
importantes predadores generalistas, podem atuar como controladores 
biológicos, por exemplo, de ovos de coleóptera (Way et al 1992) e de 
uma espécie invasora de sapo (War-Fear et al 2010), e também como 
estruturadores de uma comunidade de galhas (Woodman e Price 1992). 
Portanto, através da comunidades de formigas podemos investigar como 
os efeitos antrópicos irão afetar as funções ecossistêmicas.
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RESUMO

Na transição entre as fisionomias do bioma cerrado existe um limiar 
funcional marcado por uma modificação abrupta em vários traços, como 
densidade lenhosa, área foliar específica, altura em relação ao diâmetro da 
planta e espessura da casca. No Cerrado, fatores como o fogo propiciam 
o surgimento de plantas com diferentes estratégias de adaptação. As 
características dos traços em três fisionomias, cerrado sentido restrito, 
campo sujo e cerradão, permitem a formação de um gradiente de 
incidência solar e uma variação na presença do fogo. Assim, buscamos 
testar se observamos em nossos dados, evidência em favor do limiar 
funcional na transição entre as fisionomias do bioma e ver se a variação 
nos traços dentro de cada bioma é explicada por índice de área foliar 
(LAI) e altura do combustível superficial (ACS). O índice de cobertura 
IAF diferiu entre todas as três fisionomias ao passo que o índice ACS 
apenas não diferiu entre cerrado sentido restrito e cerradão. Quanto aos 
traços funcionais, tanto para altura relativa, quanto para casca relativa, 
observaram-se diferenças nos padrões de alocação entre o cerradão e 
as outras duas fisionomias, mas não destas entre si. A associação desses 
traços com comunidades que apresentam diferentes regimes de fogo 
mostra que os processos de resposta planta-fogo regulam os sistemas de 
cerrado e floresta, conservando-os com diferente função e diversidade em 
paisagens tropicais.

 Palavras chave: limiares ecológicos, combustível superficial, traços de 
resistência ao fogo, gradiente fisionômico, bioma, resposta planta-fogo.
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Introdução

Na transição entre as fi sionomias do bioma cerrado existe um limiar 
funcional marcado por uma modifi cação abrupta em vários traços, como 
densidade lenhosa, área foliar específi ca, altura em relação ao diâmetro da 
planta e espessura da casca (Brando et al. 2012; Dantas et al. 2013; Lawes 
et al. 2013). Muitos são os fatores que determinam essas características 
caracterizando cada bioma ou fi sionomia. 

Em grandes escalas espaciais o clima é um dos fatores que controla 
a organização das fl orestas tropicais e das savanas (Hirota et al. 2011; 
Lehmann et al. 2011; Murphy and Bowman 2012). Nas savanas a 
precipitação anual, geralmente, não ultrapassa 1.500mm e a seca sazonal 
é sufi cientemente intensa para que esta estrutura vegetacional não seja 
substituída por fl oresta (Lewis 2006). A sazonalidade, por sua vez, reduz 
o crescimento das árvores e aumenta as chances de ocorrer incêndios. O 
fogo é também um fator que interfere na distribuição das plantas e, neste 
caso, ele atua excluindo ou destruindo as formações fl orestais (Lehmann 
et al. 2011). 

No Cerrado esses fatores propiciam o surgimento de plantas com 
diferentes estratégias de adaptação ao fogo (Higgins et al. 2007; Hoff mann 
et al. 2009). Uma delas é o investimento em crescimento vertical, no qual 
a planta cresce em altura rapidamente para proteger o dossel da zona de 
chamas (Wakeling et al. 2011). A outra estratégia é investir em espessura 
da casca agindo como isolamento térmico contra o fogo, aumentando 
assim a resistência (Hoff mann et al. 2009). Isso pode ocasionar em um 
trade-off , onde plantas que investem em altura possuem cascas mais 
fi nas para um diâmetro dado, ao contrário, de plantas que investem em 
espessura e não em crescimento (Gignoux et al. 1997).

O Cerrado representa cerca de 22% do território brasileiro, e se 
localiza no Planalto Central. O bioma engloba diversas fi sionomias, 
com formações fl orestais, savânicas e campestres, como o cerradão, 
cerrado sentido restrito e o campo sujo. O cerradão é caracterizado por 
formação fl orestal com maior cobertura arbórea que produz bastante 
sombra, reduzindo a camada de solo devido a pouca disponibilidade de 
luz. Ao contrário do cerradão, o cerrado sentido restrito recebe uma maior 
incidência de radiação solar, devido a presença de árvores espaçadas, 
baixas, inclinadas e tortuosas. Os troncos das plantas possuem, geralmente, 
cascas grossas para adaptação a seca. O cerrado campo sujo é constituído 
por plantas herbáceas-arbustivas e subarbustos esparsos, permitindo 
também maior disponibilidade de luz (Ribeiro and Walter 1998; Dickison 
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2000; Oliveira and Marquis 2002). As características dos traços nessas 
três fisionomias permitem a formação de um gradiente de incidência solar 
e uma variação na presença do fogo (Oliveira and Marquis 2002). 

Diante disso os objetivos foram (1) testar se observamos em 
nossos dados, evidência em favor do limiar funcional na transição entre 
as fisionomias do bioma; (2) ver se a variação nos traços dentro de cada 
bioma é explicada por índice de área foliar (LAI) e altura do combustível 
superficial (ACS). Nossa primeira hipótese é de que o bioma ao qual 
as comunidades pertencem seja mais importante do que a distinção 
fisionômica em si para a variação nesses traços e que a variação gradual 
em cobertura de árvores e gramíneas nos biomas seja um fator secundário. 
Nessas paisagens, cobertura do dossel exerce um efeito de limiar regulando 
a distribuição dos biomas de floresta e savana, por meio do controle que 
exerce sobre os regimes de incêndio da comunidade (chamado de Limiar 
de Supressão do Fogo) (Hoffmann et al. 2012). Esse limiar tem sido 
demonstrado como um fator central controlando a variação nesses traços 
(Dantas et al. 2013). Além disso, esperamos que, dentro de cada bioma, 
a variação em cobertura do dossel e a altura do combustível superficial 
(altura de gramíneas e serapilheira) afetem a variação nos traços por meio 
de seus efeitos sobre a intensidade de incêndios e a competição por luz. 
Especificamente, esperamos um aumento na espessura da casca relativa 
e uma diminuição na altura relativa em cada bioma, com o aumento da 
altura do combustível superficial e a diminuição na cobertura do dossel. 

Materiais e Métodos

Área de Estudo

O Parque Estadual da Serra de Caldas Novas – PESCaN, está 
localizado nos municípios de Caldas Novas e Rio Quente, Goiás, e possui 
uma área de 12.300 hectares sendo o topo formado por um grande platô. O 
parque apresenta diversas fitofisionomias do Cerrado, entre elas cerradão, 
cerrado sentido restrito e campo sujo (Caldas 1997). O clima da região é 
tropical de savana (Aw Clima Megatérmico de Köppen), com a estação 
chuvosa compreendendo o período de outubro a março e a estação seca 
os meses de abril a setembro. A pluviosidade média anual da região é de 
cerca de 1.576 mm com temperatura média anual de 21°C (Alvares et al. 
2013).

O trabalho foi desenvolvido na segunda semana de novembro (2017) 
e cinco parcelas de 25m² (5x5m) foram alocadas em cada fitofisionomia: 
cerradão, campo sujo e cerrado sentido restrito, determinadas visualmente. 
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Em cada parcela, todos os indivíduos lenhosos, com perímetro superior 
a 10 cm foram mensurados quanto ao perímetro na altura do solo (DAS), 
espessura da casca e altura da árvore. Além disso, em cada parcela mediu-
se a altura do combustível superfi cial, conforme descrito abaixo (Índices 
de Cobertura).

Traços Funcionais

A espessura da casca foi estimada no campo como a profundidade 
média de cinco inserções de ponta de canivete em diferentes pontos do 
tronco basal (<0.5 m), medidas com um paquímetro digital. Para cada 
indivíduo, calculamos o diâmetro do tronco no laboratório e, em seguida, 
altura e casca relativas de cada indivíduo, como sendo a razão entre 
altura e diâmetro do tronco e espessura da casca e diâmetro do tronco, 
respectivamente. Usamos a mediana de todos os indivíduos da parcela 
como a altura e casca relativas da comunidade. 

Índices de Cobertura

Combustível superfi cial é considerado todo material vivo ou morto 
que se encontra acima do solo, como folhas, galhos, troncos, gramíneas, 
pequenas plantas herbáceas e lenhosas (Brown 1981; White et al. 2014). 
A altura do combustível superfi cial (ACS) foi medida em cada parcela 
usando um disco medidor de pasto (February et al. 2013). Esse material 
consiste em um disco quadrado de acrílico perfurado no meio (e em outros 
locais) por onde passa uma haste acoplada a uma escala métrica. A ACS é 
medida como a distância entre o prato e a ponta da haste que toca o solo 
quando o prato é apoiado sobre o material combustível (gramíneas ou 
serapilheira). Foram feitas cinco medidas, uma em cada vértice da parcela, 
e uma no centro e a ACS da comunidade foi calculada como a mediana 
das cinco medidas. Com base nos diâmetros do tronco de cada indivíduo, 
calculamos também o índice de área foliar (IAF) da comunidade usando 
equações fornecidas por Hoff mann et al. (2012) que predizem o IAF a 
partir do diâmetro em espécies de cerrado e fl oresta. Nesse sentido, as 
espécies ocorrendo em cerradão foram consideradas espécies de fl oresta, 
ao passo que as demais, de cerrado. Em seguida, calculamos o IAF de 
cada parcela como a soma dos IAF de seus indivíduos.

Análises Estatísticas 

 Para testar se Fisionomia ou Bioma melhor explicavam a variação 
em altura e casca relativa, usamos duas Análises de Variância seguida 
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de teste post-hoc de Tukey. Em cada modelo, cada traço funcional 
foi a variável resposta, ao passo que em ambos os modelos a variável 
explanatória foi fisionomia. A ausência de diferença entre cerrados 
campo sujo e sensu stricto e a presença de diferença significativa destes 
em relação ao cerradão indica que o bioma (savana vs. floresta) é mais 
importante do que fisionomia em explicar a variação nesses traços. 
A presença de diferença entre os três ou entre quaisquer duas outras 
fisionomias apoiariam a ideia da fisionomia como fator central. A melhor 
variável preditora foi usada nas análises subsequentes.

Para testar se o índice de área foliar e a altura de gramínea tem 
algum efeito adicional às diferenças entre bioma ou fisionomia ou um 
efeito que é dependente do tipo de bioma, utilizamos uma Análise de 
Covariância incluindo como variáveis preditoras dos traços o IAF, a 
ACS e a fisionomia/bioma (dependendo de qual foi selecionada acima), 
bem como suas interações. Para selecionar o modelo mais parcimonioso, 
usamos seleção reversa baseada no Critério de Informação de Akaike 
(AIC). Devido à baixa correlação entre IAF e ACS (< 0.65), assumimos 
que o modelo é robusto e livre de colinearidade. Todas as análises foram 
feitas utilizando o software R 3.0.1 (R Core Team, 2017).

Resultados

O índice de cobertura IAF diferiu entre todas as três fisionomias 
(df=2; F: 28.46; P < 0.001; Fig. 1A), ao passo que o índice ACS apenas 
não diferiu entre cerrado sentido restrito e cerradão (df=2; F: 9.12; 
P = 0.004; Fig. 1B). Quanto aos traços funcionais, o bioma ao qual as 
fisionomias pertencem, e não a fisionomia em si, é importante para 
compreender a variação nesses traços. Tanto para altura relativa (df:2; 
F: 28.14; P < 0.001), quanto para casca relativa (df: 2; F: 27.33; P < 
0.001), observou-se diferenças nos padrões de alocação entre o cerradão 
e as outras duas fisionomias (cerrado sentido restrito e campo sujo), mas 
não destas entre si (Fig. 1C e 1D). Assim, a variável bioma foi utilizada 
nas análises subsequentes desses traços. 
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Fig. 1 Relação do índice de área foliar (IAF; A), da Altura do Combustível Superfi cial 
(ACS; B), da Altura Relativa (C) e da Espessura da Casca Relativa (D) com as 

fi tofi sionomias amostradas (campo sujo, cerrado sentido restrito e cerradão). Diferentes 
letras minúsculas indicam diferenças signifi cativas nos atributos entre as fi sionomias 

(i.e., a mesma letra indica ausência de diferenças). 

O modelo que melhor explicou a relação da altura relativa com as 
demais variáveis contínuas e com a varável bioma incluiu apenas IAF, 
bioma e sua interação (∆AIC: 3.71 ; df1: 3; df2: 11; F: 50.94; R2

adj = 0.91; 
P < 0.001). Bioma foi a variável mais importante. O termo de interação 
resultou da mediação das relações entre altura relativa e IAF feita pela 
variável bioma: enquanto nas savanas essa relação foi inexistente, nas 
fl orestas, houve um decréscimo na altura relativa com o aumento da 
cobertura foliar (IAF; Fig. 2). Já a espessura relativa não mostrou qualquer 
relação com IAF, ACS ou suas interações, mostrando relacionar-se única 
e fortemente com bioma (∆AIC: 3.56; F; 58.16 df1: 1; df2: 13; R2

adj:0.80; 
P<0.01). Assim, ACS mostrou-se pouco relacionada à variação em ambos 
os traços funcionais.
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Fig. 2 Relação entre Altura Relativa e Índice de Área Foliar (IAF) para os biomas 

de Savana (laranja) e Floresta (verde) tropical. Resultados da análise de covariância 
indicaram que a Altura Relativa é significativamente associada a bioma, IAF e sua 

interação (df1: 3; df2: 11; F: 50.94; R2 = 0.92; P < 0.001), sugerindo que a relação entre 
Altura Relativa e IAF é dependente do bioma (ysav = 3.34x + 34.46; y

for
= - 0.14x + 0.21). 

Discussão

O índice de área foliar diferiu entre as três fisionomias (Fig.1A) 
com o cerradão apresentando maior índice, à frente do cerrado sentido 
restrito e campo sujo, respectivamente. O cerradão, caracterizado por 
ambiente florestal, apresenta alto grau de adensamento dos indivíduos, 
assim as plantas tendem a competir por luz aumentando a área foliar do 
dossel para captar energia (Oliveira and Marquis 2002). Ao contrário do 
cerrado sentido restrito que possuem árvores baixas e mais espaçadas 
e, do campo sujo com vegetação campestre constituída por arbustos e 
subarbustos esparsos menos desenvolvidos que o cerrado sentido restrito 
(Ribeiro and Walter 1998; Oliveira and Marquis 2002). Portanto essas 
duas fisionomias apresentam menor área foliar do dossel, com pouco ou 
quase nada de adensamento, captando maior luz solar (Dickison 2000; 
Gavilanes et al. 2016).

Os limiares existentes dentro do bioma cerrado ocorrem devido às 
características de cada vegetação citadas acima, mas também porque o 
microclima e a quantidade de combustível superficial em cada local são 
diferentes (Fig. 1B) (Batalha 2011). Todas essas características causam 
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modifi cações no funcionamento do ambiente, por exemplo, em relação à 
infl amabilidade do sistema. Local de savana apresenta maior temperatura 
do ar, menor umidade relativa e maior velocidade do vento durante o dia 
do que a fl oresta (Hoff mann et al. 2011). O adensamento que ocorre no 
cerradão, já citado acima, reduz o estabelecimento de gramíneas. As folhas 
das árvores formam uma camada de combustível compactado não sendo 
favorável a incêndios intensos e rápidos (Hoff mann et al. 2012). Por outro 
lado, nas outras fi sionomias savânicas a grande quantidade de gramíneas 
junto às folhas de árvores e arbustos contribuem para uma grande carga de 
combustível morto. Essa biomassa de gramínea contribui para incêndios 
mais rápidos e mais intensos. (Hoff mann et al. 2011; February et al. 2013). 
A diferença da ACS entre cerradão e cerrado campo sujo (Fig. 1B) são 
explicados por tais características nos dois sistemas. Apesar da altura não 
diferir entre cerradão e cerrado sentido restrito, deve-se ressaltar o fato 
de que o tipo de combustível é diferente nos dois locais. No cerradão, o 
combustível era composto principalmente por serrapilheira, ao passo que 
no cerrado sentido restrito era composto principalmente por gramíneas. 
Isso ocorre justamente por causa do limiar de cobertura, que impede a 
ocorrência de gramíneas em ambiente sombreado. 

Para sobreviver ao fogo que ocorre no cerrado as plantas apresentam 
estratégias diferentes em cada ambiente (Gignoux et al. 1997; Dantas et 
al. 2013; Lawes et al. 2013). O cerradão apresenta plantas com maior 
investimento em altura (Fig. 1C), o que é explicado pelo alto grau de 
adensamento dos indivíduos expresso pelo IAF e baixa acumulação de 
combustível (Fig. 2), aumentando a importância da competição como 
fator seletivo sobre as estratégias de crescimento. De forma oposta, as 
fi sionomias cerrado campo sujo e sentido restrito são dominadas por 
plantas que investem em formação de casca (Fig. 1D), pois há, nessas 
áreas, maior acumulação de combustível e incêndios mais frequentes 
(Dantas and Pausas 2013).

A coexistência destas estratégias é muito presente nas savanas 
neotropicais onde não há controle de biomassa por grandes herbívoros, 
diferente do observado nas savanas africanas, onde há predomínio da 
estratégia de investimento em altura (Staver et al. 2009; Moncrieff  et 
al. 2011) No entanto, quando o controle de biomassa por herbívoros é 
removido, as estratégias encontradas na savana africana assemelham-
se às estratégias presentes nas fl orestas neotropicais, como o cerradão, 
devido à alta competição por luz em ambientes fechados (Gignoux et al. 
1997; Staver et al. 2009). No entanto, o fogo também age determinando 
a cobertura de árvores tropicais. Espera-se que as altas frequências de 
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fogo em savanas gramíneas limitem o recrutamento de árvores florestais 
que tendem a ser facilmente mortas por incêndios repetidos (Murphy and 
Bowman 2012).

Assim, o fogo e a incidência luminosa determinam as estratégias 
de crescimento e alocação de carbono das plantas que identificamos 
neste trabalho. Índice de área foliar e bioma explicaram as características 
analisadas em cada ambiente, indicando que nas florestas a altura relativa 
cai à medida que aumenta a cobertura foliar. Em locais com maior 
adensamento do dossel e menor cobertura do combustível superficial, 
as plantas investem em crescimento em altura. Já ambientes com menor 
adensamento do dossel e maior cobertura de combustível, o investimento é 
em espessura da casca, possível estratégia para proteger contra incêndios. 
A associação desses traços com comunidades que apresentam diferentes 
regimes de fogo mostra que os processos de resposta planta-fogo regulam 
os sistemas de cerrado e floresta, conservando-os com diferente função e 
diversidade em paisagens tropicais.
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COMO A VARIAÇÃO NA LUMINOSIDADE INCIDIDA 
NAS FOLHAS DE Curatella americana (DILLENIACEAE) 

CONTRIBUI EM SEUS TRAÇÕS ANATÔMICOS E 
FISIOLÓGICOS?

Thayane Nogueira Araújo
João Vitor de Alcântara Viana

Marina Calixto Cunha
Vinícius Coelho Kuster 

RESUMO

O Cerrado apresenta diferentes fitofisionomias, nas quais os indivíduos 
apresentam variação no nível de sombreamento. As plantas apresentam 
variações morfológicas e fisiológicas relacionadas à essa heterogeneidade. 
A folha é o órgão com maior plasticidade, quando proveniente de 
ambientes com elevada luminosidade apresenta maior espessura do 
mesofilo, densidade de estômatos e capacidade fotossintética. Curatella 
americana L. (Dilleniaceae) é arbustiva presente no Cerrado sensu stricto. 
O trabalho teve como objetivo analisar o efeito da incidência luminosa 
nas alterações anatômicas e fisiológicas nas folhas dessa espécie. Foram 
coletadas folhas a pleno sol e sombreadas (n=10). Foi utilizado um 
medidor de fluorescência modulada realizar a avaliação do rendimento 
quântico efetivo e potencial (n=20). As folhas de sol apresentaram 
menor rendimento efetivo e maior densidade de estômatos. Entretanto, 
não foi observado diferenças entre o rendimento potencial e quanto à 
espessura dos tecidos foliares. No entanto, a Análise de Componentes 
Principais evidenciou a formação de dois grupos, da qual as folhas de 
sol apresentaram tendência a maior espessura do mesofilo e densidade 
de estômatos. Tais parâmetros estão relacionados com maior necessidade 
de proteção devido à alta exposição à luz. Assim, a distinta luminosidade 
incidida nas folhas de C. americana levou a construção de agrupamento 
de traços foliares específicos. 

Palavras-chave: Folhas de sol e de sombra, lixeira, rendimento quântico.
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Introdução

O Cerrado é o segundo maior Bioma do Brasil e apresenta-se de 
forma contínua nos Estados de Goiás, Bahia e Minas Gerais (Eiten 1972). 
Ocupa 23% do território brasileiro (Oliveira-Filho and Ratter 1995; 
Ratter et al. 1997) e compreende cinco fi tofi sionomias, com variação no 
porte dos indivíduos (Coutinho 1978) e na quantidade de luz que atinge 
os estratos vegetais. O Cerradão e o Campo limpo são os extremos, com 
predominância de espécies arbóreo-arbustivas e herbáceo-subarbustivas, 
respectivamente. As demais fi sionomias encontradas, Campo sujo, 
Campo cerrado e Cerrado stricto sensu, podem ser considerados ecótonos 
entre o Cerradão e o Campo limpo (Coutinho 1978). Duas estações 
pluviométricas regulares ocorrem anualmente, uma seca (normalmente 
de abril a setembro) e outra chuvosa (normalmente de outubro a março) 
(Klink and Machado 2005)35 years, more than 50% of its approximately 
2 million king has been transformed into pasture and agricultural lands 
planted in cash crops. The Cerrado has the richest fl ora among the world’s 
savannas (> 7000 species, que infl uenciam diretamente na estrutura 
vegetacional (Oliveira-Filho and Ratter 2002) e nas características 
morfofi siológicas.

As plantas do Cerrado apresentam adaptações ecológicas, 
morfológicas e fi siológicas ligadas às condições específi cas do ambiente, 
como a sazonalidade hídrica (Oliveira et al. 2005)it has long been known 
that plants exhibit alternative water-absorption strategies, particularly in 
drought-prone environments. Examples include many tropical epiphytic 
orchids which use a specialized structure called velamen radicum around 
their aerial roots for moisture absorption directly from the air (Capesius & 
Barthlott 1975, presença de queimadas frequentes (Simon and Pennington 
2012), solo distrófi co, pH ácido e alta concentração de alumínio 
trocável (Lopes and Cox 1977). Perante a existência de períodos anuais 
e recorrentes de seca prolongada, aumento na densidade de tricomas e 
na espessura da cutícula (Bedetti et al. 2011), além da diminuição da 
condutância estomática e potencial hídrico foliar (Kuster et al. 2017) 
são algumas das modulações morfofi siológicas já relatadas para esse 
período. Em contrapartida, a infl uência de outros parâmetros abióticos 
é pouco abordada nos estudos de plasticidade em plantas de Cerrado, 
com necessidade de maior entendimento da ação da luminosidade para 
construção de traços foliares.

A folha é o órgão vegetal que mais responde plasticamente as 
variações de luminosidade ambiental, seja por alterações anatômicas ou 
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fisiológicas (Wyka et al. 2007). Folhas sujeitas a elevada luminosidade 
normalmente são espessas (Menezes et al. 2006; Gomes et al. 2008) e 
com grande área foliar (Oguchi et al. 2005). O aumento na espessura do 
mesofilo é relatado para plantas sujeitas a alta incidência luminosa ao 
longo de sua ontogênese (Wyka et al. 2008), e estão relacionados com uma 
maior taxa de transporte de elétrons (ETR) e capacidade fotossintética 
(Geßler et al. 2005)net N uptake capacity of mycorrhizal beech roots 
and microbial N conversion were assessed in order to characterise 
changes in the partitioning of inorganic N between adult beech and soil 
microorganisms. Fine root dynamics, inorganic N in the soil solution 
and in soil extracts, nitrate and ammonium uptake kinetics of beech as 
well as gross ammonification, nitrification and denitrification rates were 
determined in a beech stand consisting of paired sites that mainly differed 
in aspect (SW vs. NE. Em folhas sombreadas, pode ocorrer aumento 
da concentração de clorofila b e menor fotoinibição, com respectiva 
melhoria na captação de comprimentos de ondas fotossinteticamente 
úteis (Boardman 1977) e menor dano na proteína D1 do fotossistema II, 
oriundo da menor luz incidida (Larcher 2000). 

Curatella americana L. (Dilleniaceae) é a espécie modelo 
selecionada para o estudo, por apresentar porte arbustivo a sub-arbóreo 
e pelos indivíduos habitarem áreas abertas e não sombreadas por outros 
indivíduos do Cerrado stricto sensu, apenas pelas suas próprias folhas. 
Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo geral compreender a 
relação entre as alterações anatômica e fisiológicas das folhas de Curatella 
americana L. frente a variação na incidência luminosa. O desempenho 
fotossintético das folhas, a densidade estomática e a espessura dos 
tecidos foliares foram analisados em situações de luminosidade plena e 
de sombreamento. Assim, espera-se que as folhas a pleno sol apresentem 
epiderme e parênquima clorofiliano mais espessos, além de maior 
densidade estomática. Em contrapartida, tais modificações não devem 
impedir a fotoinibição ao longo da exposição prolongada ao sol.

 
Material e Métodos

Área de estudo e espécie modelo

O estudo foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 
(PESCAN) (17°46’28.88’’S e 48°40’46.07’’), localizado no município de 
Caldas Novas, Goiás, numa área aberta de Cerrado stricto sensu. A região 
é caracterizada como Aw, com temperatura média anual de 23ºC e verões 
quentes e chuvosos (Köppen 1948).
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Curatella americana L. (Dilleniaceae) é semidecídua, heliófi la e 
abundante em áreas de baixa altitudes do Cerrado (Felfi li and Silva Júnior 
1988), e é conhecida popularmente como lixeira (Lorenzi 1992), devido 
ao acúmulo de sílica em suas folhas, com porte variando de 1 a 12 metros 
de altura (Lorenzi 1992).

 
Análises anatômicas

Folhas a pleno sol e sombreadas do 3° e 4° nós (n=10) foram 
coletadas para realização da caracterização anatômica e análises 
micromorfométricas. Para caracterização anatômica, regiões internervais 
do terço mediano das folhas foram incluídas em 2-hydroxyethyl 
methacrylate Historesin Leica® (Kraus and Arduin 1997), seccionadas 
a 5 μm em micrótomo rotativo (modelo YD-315, China), corados com 
azul de toluidina 0.05% - pH 4.7 (T. P. O’Brien 1964) e montadas em 
Entellan®. As medições de espessura dos tecidos foram feitas no campo, 
com material fresco e não fi xado. Para tal, a região mediana das folhas 
foram seccionadas transversalmente à mão livre com o uso de lâmina de 
barbear, clarifi cadas em hidróxido de sódio (40%) e coradas com solução 
de safranina e azul de astra 0,05% (de Brito and Alquini 1996). Espessura 
da epiderme em ambas as faces, do parênquima paliçádico e do lacunoso 
foram avaliados utilizando o software ImageJ 1.51k (http://rsb.info.nih.
gov/ij). As medições foram realizadas em triplicatas. 

 A caracterização da superfície epidérmica foi avaliada em vista 
frontal a partir da região mediana das folhas, após as peças serem 
clarifi cadas em hidróxido de sódio 10% e em hipoclorito de sódio 20%, 
até total transparência da lâmina foliar (Johansen 1940). As amostras 
foram coradas com safranina 1 % (Brito and Alquini 1996) e montadas 
em gelatina glicerinada de Kaiser (Kraus and Arduin 1997). Para 
realização da densidade estomática, adotou-se a impressão epidérmica. 
Nesse procedimento, a face abaxial das folhas foi aderida a uma lâmina 
histológica com Super Bonder®, por cerca de 5 minutos. Após esse período, 
a folha foi retirada e a impressão da epiderme utilizada para contagem dos 
estômatos. Triplicadas foram realizadas e a densidade estomática obtida 
pela relação entre o número de estômatos e a área avaliada, em mm2. O 
software ImageJ 1.51k foi utilizado para defi nir a área.

As imagens utilizadas na caracterização anatômica foram obtidas 
a partir de microscópio óptico (modelo Leica® DM500), acopladas com 
câmera Leica® ICC50HD. Em contrapartida, as imagens utilizadas para 
micromorfométrica foram capturadas a partir de máquina fotográfi ca 
manual e microscópio óptico modelo PZO studar.   
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Análises fisiológicas

Medidor de fluorescência modulada (MINI-PAM, Walz) foi 
utilizado para mensurações de rendimento quântico em folhas a pleno sol 
e sombreadas, do 3° e 4° nós (n =20). No rendimento quântico potencial 
(Fv/Fm) as folhas foram adaptadas ao escuro por 30 minutos, enquanto 
que no efetivo (ΔF/Fm’) as folhas estavam sujeitas a incidência natural 
da radiação solar. O pulso de luz usado foi de 3000 mmol m-2 s-1 e durou 
800 ms (Rascher et al. 2000). As medições foram realizadas em um dia, 
de 9.00 h às 11.00 h, no mês de novembro de 2017.    

 
Análises estatísticas

Todos testes estatísticos e análises de premissas foram realizadas 
no programa R Studio (versão 3.4.0) (R Core Team 2017). Teste T de 
Student foi utilizado para averiguar diferenças entre folhas de sol e 
de sombra em relação ao rendimento quântico efetivo (∆F/Fm’), ao 
potencial (Fv/Fm), além da densidade estomática, espessura da epiderme 
e do parênquima paliçádico e lacunoso (Zarr 1999). Testes de premissas 
multivariadas também foram realizados com seis variáveis anatômicas e 
fisiológicas, com posterior Análise de Componentes Principais (PCA), 
utilizando o pacote Vegan. Para testar a multicolinearidade e selecionar as 
variáveis mais relevantes foi utilizado os Fatores de Inflação da Variância 
(VIF), sendo selecionados valores de VIF > 3 (Craney and Surles 2002).

Resultados 

Curatella americana apresenta folhas simples, inteiras, com 
nervação peninérvea e filotaxia alternada. O porte dos indivíduos 
avaliados é de 3 a 4 metros de altura (Figura 1A), com folhas expostas 
diretamente ao sol ou em condição de auto sombreamento (Figuras 1B). 
A característica áspera das folhas e o fruto do tipo cápsula, com exocarpo 
verde e endocarpo avermelhado (Figura 1C), foram utilizados para 
reconhecimento da espécie em campo. 
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 Figura 1. Características estruturais de Curatella americana no Cerrado stricto sensu. 
A- Visão geral de um indivíduo; B- Folhas de sol (seta preta) e de sombra (seta branca); 

C- Estrutura do fruto.
 

Em vista frontal, a epiderme na face adaxial, em ambas as folhas, 
possui tricomas tectores, não sendo observado estômatos (Figuras 2A, 
B). Na face abaxial, as nervuras são mais desenvolvidas nas folhas de sol 
(Figuras 2C, D) e com tricomas tectores e glandulares em ambos os tipos 
foliares. Os tricomas tectores são ramifi cados e estrelados (Figura 2E).  
Entre as nervuras, na face abaxial, ocorrem depressões (Figuras 2C, D) 
com estômatos paracíticos (Figura 2F).
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Figura 2. Vista frontal da epiderme nas faces adaxial (A,B) e abaxial (C-F) das folhas 
de sol (A,C,E) e de sombra (B,D,F) de Curatella americana no Cerrado stricto sensu. 
A,B- Base do tricoma tector; C,D- Depressões (círculo) onde ocorrem os estômatos; 

E- Tricoma tector estrelado; F- Estômatos do tipo paracítico. Abreviações: BTT- Base do 
Tricoma Tector; Ne= Nervura; TT- Tricoma Tector; EP- Estômato paracítico.

         

A folha é hipoestomática (Figuras 3A, B) e com cutícula delgada 
(Figuras 3A, B). Uma ou duas camadas externas ocorrem na lâmina 
foliar, sendo decorrente de uma epiderme bisseriada ou uma epiderme 
unisseriada com uma camada subepidérmica de hipoderme. Essa segunda 
camada sempre está presente nas folhas de sol (Figura 3A), podendo 
estar ausente nas folhas de sombra (Figura 3B). O mesofilo é isobilateral 
(Figura 3A, B), com duas a três camadas de parênquima paliçádico adaxial 
na folha de sol (Figura 3A) e de uma a duas na folha de sombra (Figura 
3B). O parênquima paliçádico voltado para a face abaxial se manteve 
com uma camada, enquanto o lacunoso é compacto e com cerca de duas 
camadas (Figuras 3A, B).    
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Os tricomas tectores são lignifi cados e frequentes em ambas 
as folhas (Figura 3C), assim como idioblastos portadores de cristais, 
normalmente em meio ao parênquima paliçádico adaxial (Figura 3D). 
Os estômatos normalmente encontram-se acima do nível das células 
epidérmicas fundamentais, com protusões em formato de chifres nas 
células-guarda (Figura 3E).

Figura 3.  Regiões de internervuras das folhas de sol (A,C,D,E) e de sombra (B) 
de Curatella americana no Cerrado stricto sensu, cortadas transversalmente. A, B- 
Visão geral; C- Tricoma tector; D- Idioblastos portadores de cristais; E- Estômatos 
com protusões em formato de chifre. Abreviações: PP- Parênquima paliçádico; PL- 
Parênquima lacunoso, Es- Estômato; TT- Tricoma tector, Id- Idioblasto cristalífero.
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O ΔF/Fm’ nas folhas sombra (0.773 ± 0.03) foi maior quando 
comparadas com as folhas de sol (0.702 ± 0.03) (t= -4.058, df= 16, 
p<0.001) (Figura 4A), entretanto não foi observado uma diferença no Fv/
Fm entre os tratamentos (XSombra= 0.826 ± 0.008, XSol=0.838 ± 0.04) (t= 
0.010, df= 15, p= 0.99). Não houve diferença na espessura da epiderme 
adaxial (XSombra= 4.550± 1.119, XSol= 6.577± 3.867) (t= 1.640, df= 8, p= 
0.139) e abaxial (XSombra= 1.803 ± 0.430, XSol=2.014 ± 0.823) (t= 0.593, 
df= 8, p= 0.569) entre folhas de sol e de sombra. Similar padrão foi 
encontrado para o tecido clorofi liano, sem diferença entre os tratamentos 
em relação ao parênquima paliçádico adaxial (XSombra= 14.559 ± 2.417, 
XSol=16.829 ± 7.244) (t= 0.791, df= 8, p= 0.451), abaxial (XSombra= 7.843± 
3.396, XSol= 8.276 ± 3.533) (t=0.284, df= 8, p= 0.783) e do lacunoso 
(XSombra= 5.835 ± 2.282, XSol= 9.077± 5.097) (t= -1.461, df= 8, p= 0.181). 
Em contrapartida, foi observada maior densidade de estômatos nas folhas 
de sol (XSol=2615.049 ± 960.268) do que em folhas de sombra (XSombra= 
1772.364 ± 342.455) (t= 2.489, df= 8, p= 0.03) (Figura 4B).

Figura 4.  ΔF/Fm› (A) e densidade estomática (B) entre folhas de sol e sombra de 
Curatella americana no Cerrado stricto sensu.
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 A Análise de Componentes Principais (PCA) indicou colinearidade 
em duas variáveis, sendo selecionadas seis variáveis: Epiderme na face 
Adaxial (EAD), Epiderme na face Abaxial (EAB), Parênquima Paliçádico 
Abaxial (PPA), Parênquima Lacunoso (PL), Densidade Estomática (DE) 
e Rendimento Quântico Efetivo (EQE). A partir da Importância das 
Componentes (PC), as PC1, PC2 e PC3 foram selecionadas e explicam 
76% das variações. Nos modelos selecionados todas as variáveis 
apresentaram valores > 0.4. Ocorreu formação de dois grupos, no qual as 
folhas de sol apresentaram maior espessura dos PPA, PL, EAD e EAB, 
assim como maior DE (Figura 5). Em contrapartida, as folhas de sombra 
apresentaram maior RQE (Figura 5). 

 

Figura 5. Análise de Componentes Principais com as variáveis anatômicas e 
fi siológicas das folhas de sol e de sombra de Curatella americana no Cerrado stricto 

sensu. Abreviações: Epiderme na face Adaxial (EAD), Epiderme na face Abaxial 
(EAB), Parênquima Paliçádico Abaxial (PPA), Parênquima Lacunoso (PL), Densidade 

Estomática (DE) e Rendimento Quântico Efetivo (EQE).
 

Discussão

As modifi cações morfológicas e fi siológicas têm sido relatadas entre 
folhas de sol e de sombra e retratam um ajuste a disponibilidade de luz do 
ambiente (Valladares and Niinemets 2008; Catoni et al. 2014)so all plants 
are exposed to some degree of shade during their lifetime. The minimum 
light required for survival, shade tolerance, is a crucial life-history trait 
that plays a major role in plant community dynamics. There is consensus 
on the suites of traits that infl uence shade tolerance, but debate over the 
relative importance of traits maximizing photosynthetic carbon gain in 
low light versus those minimizing losses. Shade tolerance is infl uenced 
by plant ontogeny and by numerous biotic and abiotic factors. Although 
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phenotypic plasticity tends to be low in shade-tolerant species (e.g., scant 
elongation in low light. Segundo Valladares et al. (2000) a plasticidade 
morfológica está relacionada a capacidade de sobrevivência das plantas 
a ambientes sombreados, sendo um mecanismo que otimiza a aquisição 
de recursos nas plantas (West-Eberhard 1989). Perante os mecanismos 
existentes, Curatella americana parece desenvolver ajudes específicos 
a diferença de luminosidade incidida em suas folhas, principalmente 
relacionados a produção de estômatos e rendimento quântico, com 
tendências no aumento de espessura dos tecidos das folhas de sol. 

A cutícula é uma camada brilhante e reflexiva e que dificulta a 
perda de água para o ambiente (Bi et al. 2017), além de atuar na proteção 
contra o excesso luminoso (Alquini et al. 2006). Entretanto, a presença de 
cutícula fina e de difícil medição em espessura em ambas as folhas de C. 
americana mostrou ser uma caraterística fora dos padrões encontrados para 
espécies do Cerrado. Esse resultado reforça a ideia de que a composição 
da cutícula pode ser mais útil para estudos ecológicos, uma vez que 
cutículas espessas podem ser mais permeáveis a água do que cutículas 
delgadas (Becker et al. 1986) ou atuar distintamente na reflexão da luz. 
A similaridade na espessura da epiderme também pode ser considerada 
atípica, uma vez que essa camada atua como filtro para a luz que penetra 
no parênquima clorofiliano (Dickison 2000; Silva and Azevedo 2007), 
assim esperava-se maior espessura desse tecido nas folhas de sol. Em 
contrapartida, o surgimento frequente de uma camada de células abaixo 
da camada mais externa da folha pode ser um traço foliar típico das folhas 
de sol e que atuaria como um filtro de luz adicional. Estudos ontogenéticos 
são essenciais para determinar se essa camada é uma hipoderme ou uma 
camada extra da epiderme. 

O aumento da densidade estomática em folhas de sol já foi 
relatado em outros estudos ecológicos (Milaneze-Gutierre et al. 2003; 
Carins Murphy et al. 2014; Yang et al. 2014), podendo ser considerado 
um importante mecanismo de adaptação para folhas expostas a alta 
luminosidade (Medri and Lleras 1980; Abrams and Mostoller 1995). 
Essa maior densidade de estômatos está relacionada com uma maior 
captação de CO

2
 e menor perda de água, uma vez que os estômatos 

apresentam abertura sincronizada controlada por canais iônicos nas 
células guardas e podem responder rapidamente às condições ambientais 
desfavoráveis, além de aumentar a camada limítrofe na superfície da 
folha e reduzir a temperatura elevada causada pelo excesso de radiação 
direta incidida(Franks and Beerling 2009; Haworth et al. 2011)the crucial 
significance of similarly large variations in S has been overlooked. Here, 
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we use physical diff usion theory to explain why large changes in S 
necessarily accompanied the changes in D and atmospheric CO(2.

Redução dos valores de ∆F/Fm’ em plantas expostas a elevada 
luminosidade já foram relatados para outras plantas do Cerrado (Lemos 
Filho 2000; Ribeiro et al. 2004), estando relacionado a maiores valores 
de ETR e de radiação fotossinteticamente ativa (PAR). O menor ∆F/
Fm’ evidenciado para as folhas de sol de C. americana corresponde 
com as predições iniciais, e retratam uma maior demanda fotossintética 
nas folhas de sol de C. americana. Em relação ao Fv/Fm, Lüttge et al. 
(1998) averiguaram que valores menores de 0.8, após a adaptação das 
folhas a 30 minutos de escuro, podem ser considerados como indicativo 
de fotoinibição. A redução do Fv/Fm está normalmente associada com a 
maior exposição das folhas a radiação (Ribeiro et al. 2004; Favaretto et 
al. 2011), o que levou a hipotetizar que os valores seriam menores para as 
folhas de sol. Assim, a similaridade encontrada no Fv/Fm entre as folhas 
de sol e de sombra podem ser decorrentes de mecanismos de prevenção 
da fotoinibição, evitando esse processo mesmo em períodos mais críticos 
do dia. 

Diversos traços funcionais foliares, como os relacionados com 
a espessura do parênquima clorofi liano (Markesteijn et al. 2007) e da 
epiderme (Roth 1984; Rao et al. 1996) são comumente modulados perante 
a variação na luminosidade incidida (Takenaka et al. 2001; Falster and 
Westoby 2003; Gálvez and Pearcy 2003) e interferem positivamente na 
capacidade fotossintética de algumas plantas  (Larcher 2000; Piel 2002; 
Morais et al. 2004; Pandey and Kushwaha 2005). Apesar de não terem 
sido observadas variações desses parâmetros entre as folhas de sol e de 
sombra de C. americana, a PCA mostrou a formação de dois grupos, com 
demonstração de uma tendência de maior espessura da epiderme nas faces 
abaxial e adaxial, do parênquima paliçádico abaxial e do parênquima 
lacunoso nas folhas de sol, além da confi rmação da maior densidade de 
estômatos. O rendimento quântico efetivo foi a principal variável para 
as folhas de sombra, com menores valores e corroborado pelo teste T de 
student. Esses resultados indicam uma tendência na construção de traços 
morfológicos e fi siológicos associados a valores adaptativos relacionados 
a diferença de luminosidade ambiente. 

Baseado no exposto, é possível inferir que C. americana apresenta 
traços foliares anatômicos e fi siológicos relacionados às diferenças na 
intensidade luminosa incidida em suas folhas. A densidade estomática e 
o ∆F/Fm’ foram os que mostraram variação perante os tratamentos. Em 
contrapartida, o PCA retratou tendências na modulação morfofi siológica 
frente a diferença luminosa, com maior espessamento dos tecidos da 
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lâmina foliar para as folhas de sol. Assim, esse resultado demonstra a 
construção de agrupamento de traços foliares específicos associados a 
luminosidade incidida distinta nas folhas de C. americana.
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DENSIDADE E ALTURA DE PLANTAS AFETAM A 
PRESENÇA DE GALHAS E A FOLIVORIA?
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Ruthe Saraiva Leão
Richard Tito Leon

RESUMO

A comunidade de insetos herbívoros pode ser atraída por plantas com 
arquitetura mais complexa, como prediz a hipótese da arquitetura da 
planta, ou por locais mais densos, conforme a hipótese de concentração 
de recursos. Nosso trabalho teve por objetivo testar o efeito da altura 
e densidade da espécie Macairea radula na presença de galhas e na 
folivoria. Foram instaladas parcelas em seis áreas de cerrado stricto 
sensu, onde foram obtidos dados de altura e quantidade de indivíduos 
de M. radula, número de galhas por indivíduo, e coletadas folhas para a 
análise da folivoria. A presença de galhas foi influenciada pela altura da 
planta, mas não houve relação com a densidade, e nem entre esses dois 
fatores com a folivoria. Esses resultados sugerem que a folivoria em M. 
radula é modulada por outros fatores além da altura e densidade, ou que 
a presença de galhas poderia inibir a presença de folívoros. 

Palavras-chave: herbivoria, cerrado, Macairea radula.

Introdução

As galhas representam um aumento excessivo de tecidos ou órgãos 
de uma planta devido à multiplicação das células que o constitui e são 
induzidas por parasitas galhadores (Mani 1964). As galhas podem ser 
causadas por uma grande quantidade de organismos, incluindo insetos, 
vírus, bactérias e fungos (Mani 1964). Os insetos galhadores são capazes 
de controlar e redirecionar essas estruturas nas plantas hospedeiras para 
seu próprio benefício, alterando sua estrutura vegetativa e criando uma 
fonte de nutrientes e proteção contra predadores (Fernandes et al. 2011). 
Como as galhas tem um potencial uso como agentes biológicos de plantas 
invasoras e por serem bioindicadoras da qualidade ambiental, o interesse 
em pesquisas que abordem a relação hospedeiro-parasita tem aumentado 
(Fernandes et al. 2010). 
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Para maximizar seu fi tness, a planta necessita responder contra 
ataques de herbívoros e predadores, além de ser capaz de perceber e 
responder aos estímulos ao seu entorno (Karban e Baldwin 1997). Na 
vegetação densa, a planta deve tanto competir com suas plantas vizinhas 
por recursos, quanto se defender contra herbívoros e patógenos (Vries et 
al. 2017). Esse contraste força as plantas a balancear seu investimento 
entre crescimento e defesa, o que é frequentemente descrito como trade-
off -crescimento-defesa, sugerindo que plantas maiores são mais predadas 
em relação às menores. Um exemplo são plantas que vivem em ambientes 
com pouca incidência luminosa e, por isso, investem pouco em defesa 
para poder competir por luz (Vries et al. 2017). A hipótese da arquitetura 
da planta também prediz que plantas mais complexas (maiores, por 
exemplo) possam ser mais expostas à herbivoria (Lawton 1983), pois são 
mais visíveis na comunidade vegetal ou porque os herbívoros selecionam 
plantas maiores com mais biomassa para deposição de ovo (Feeny 1976). 

De acordo com a hipótese de concentração de recursos, a alta 
densidade de plantas hospedeiras atrai mais facilmente os insetos 
herbívoros quando comparada a locais com baixa densidade (Root 1973), 
já que nesses ambientes o valor nutricional também deve ser maior 
(Kostenko et al. 2017, Moreira et al. 2017). A teoria do forrageio ótimo 
prediz que proximidade entre agregados de plantas pode favorecer sua 
herbivoria, pois os consumidores encontrariam recursos mais próximos 
evitando gastos energéticos no deslocamento em busca de alimento 
(MacArthur & Pianka 1966). Por outro lado, os herbívoros especialistas 
são mais tolerantes às defesas químicas e podem se adaptar a predar 
plantas que apresentem essas defesas (Vries et al. 2017). Dessa forma, em 
populações de plantas com alta densidade, pode ser vantajoso para uma 
planta suprimir o comportamento de defesa, tornando-se menos atrativa 
para os herbívoros especializados, enquanto que para as plantas isoladas 
essa supressão seria menos benéfi ca, pois não há plantas vizinhas para 
oferecer aos herbívoros uma escolha alternativa (Vries et al. 2017).

Levando em consideração as questões apresentadas, o presente 
trabalho teve por objetivo avaliar se a altura e a densidade da planta 
podem infl uenciar a presença de galhas e a folivoria. Espera-se que 
as plantas maiores apresentem maior ataque de insetos galhadores e 
folívoros, assim como as plantas nas áreas mais densas, uma vez que a 
atração dos herbívoros é facilitada devido a uma maior disponibilidade de 
recursos nesses locais. Todavia, espera-se que, devido a maior presença 
de galhas, a planta estaria produzindo mais compostos químicos, o que 
levaria a menores índices de folivoria.
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Material e Métodos

Local de estudo

O estudo foi realizado em áreas de cerrado stricto sensu do Parque 
Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN), localizado no munício 
de Caldas Novas e Rio Quente, GO, (17°46’28.88’’S; 48°40’46.07’’), 
com área de aproximadamente 12,315 ha. O PESCAN está localizado 
em uma área de domínio de cerrado, com características vegetacionais 
de cerrado stricto sensu, campo sujo e campo limpo, principalmente 
no platô da Serra, mas incluindo também outras fitofisionomias, como 
campo rupestre, cerradão, veredas e matas de galeria (Lopes et al. 2011). 
De acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger, 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 
(Köeppen 1948).

Objeto de estudo e amostragem

Utilizamos a planta Macairea radula (Melastomatacea) (Figura 
1A) que possui galhas esféricas na axila foliar (Figura 1B) causadas pela 
mariposa Palaeomystella oligophaga (Lepidoptera, Gellechidae). Foram 
delimitados quadrantes de 2x2 m² em seis locais separados a >50 m de 
distancia um do outro e com diferentes densidades da planta. Dentro de 
cada quadrante quantificamos o número de indivíduos da espécie focal, 
a altura de cada indivíduo e a quantidade de galhas ativas presentes em 
cada um desses indivíduos. A densidade de indivíduos foi calculada 
dividindo o número total de indivíduos pela área do quadrante. Para 
medir a folivoria, selecionamos aleatoriamente de 3 a 16 folhas de cada 
indivíduo (dependendo da disponibilidade de folhas do indivíduo) dentro 
do quadrante. As folhas foram levadas ao laboratório, fotografadas e a 
estimativa da área foliar herbivorada foi feita através do software ImageJ. 



152 Curso de Ecologia de Campo 2017

Figura 1. (A) População de Macairea radula com a (B) presença de galhas de 
Lepidoptera.

Análises estatísticas

Foi feita uma regressão logística para verifi car a relação entre 
altura e densidade na presença ou ausência de galhas. A relação entre 
altura e densidade de M. radula com a folivoria foi testada utilizando uma 
regressão linear múltipla. Para realizar as análises, utilizou-se o software 
R 3.0.1 (TeamCore-R 2017) através dos pacotes ‘rms’ para a regressão 
logística e ‘lmer’ para a regressão linear múltipla. A densidade e altura 
de M. radula e o número de galhas por planta foram apresentados nos 
resultados com suas respectivas médias e desvio padrão.

Resultados

Ao total, 61 indivíduos de Macairea radula foram mensurados, 
variando desde 3 a 20 indivíduos entre as parcelas. A densidade de plantas 
variou desde 1 a 5 indivíduos por metro quadrado (3,25 ± 1,34). A altura 
das plantas variou de 0,25 a 4,38 m (1,63 ± 0,90 m) e o número de galhas 
por planta de 0 a 40 (2,01 ± 5,83). 

A altura da planta e a presença de galhas estão relacionadas 
positivamente (F1,59 = 29.8, p < 0,001) (Figura 2), sendo que a altura da 
planta explica em 35% a probabilidade de presença de galhas. Entretanto, 
não houve relação entre a presença de galhas com a densidade de plantas 
(F1,59 = 2.44, p = 0.69). Também não houve dependência entre a folivoria 
tanto com a densidade (F

2,58 
= 1.45, p = 0.24), quanto com a altura das 

plantas (F
2,58 

= 0.66, p = 0.41).
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Figura 2. Relação entre a altura da planta e a presença de galhas (representada pelo número 
1 no eixo y) na espécie Macairea radula (Y = exp(12,72-0,011*X)/1*exp(12,72-0,011*X).

Discussão

A probabilidade de presença de galhas em Macairea radula 
está relacionada à altura da planta e não à densidade de indivíduos. 
A infl uência da altura da planta na presença de galhas corrobora os 
resultados de outros trabalhos (Araújo et al. 2003, Araújo & Santos 2010, 
Lara et al. 2008), provavelmente porque plantas maiores oferecem mais 
sítios de oviposição e, dessa forma, mantem maior número de galhas em 
comparação à plantas menores (Araújo et al. 2003, Fenny 1976). 

Assim como observado em outros estudos, a folivoria não foi 
dependente da densidade (Bianchini & Santos 2005) ou da altura da 
planta (Sanches et al. 2005). Um dos fatores que podem explicar essa 
independência é a disponibilidade de luz (Dimarco et al. 2004, Sanches 
et al. 2005, Varanda & Pais 2006) O cerrado stricto sensu caracteriza-se 
pela presença de uma vegetação mais baixa e espaçada (Ribeiro & Walter 
1998), e a espécie estudada esteve presente em aglomerados com outras 
espécies de plantas lenhosas praticamente ausentes. Dessa forma, talvez 
a necessidade de competição por luz não seja tão intensa nesse ambiente, 
e os indivíduos podem estar alocando energia para outros fatores, como 
defesa e reprodução. A folivoria em M. radula possivelmente pode estar 
mais relacionada a outras características da planta não avaliadas nesse 
estudo, como a biomassa (Françoso et al. 2013) ou idade foliar (Coley & 
Barone 1996).
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Além disso, sabe-se que a presença do inseto indutor de galha pode 
ativar defesas indiretas da planta, que após ser atacada, libera compostos 
voláteis atraindo os predadores destes galhadores (Tooker & Hanks 
2006). Portanto, outra hipótese que pode explicar a independência da 
folivoria em plantas mais altas, é que os mesmos predadores que atacam 
as galhas estariam atacando também os folívoros. Desse modo, embora se 
esperasse maior abundância de folívoros em plantas maiores, talvez a alta 
presença de galhas nas mesmas possa inibir a presença de alguns folívoros 
e ter infl uenciado para que tanto plantas pequenas quanto plantas grandes 
tivessem similar porcentagem de folivoria. 

Os resultados obtidos indicam uma preferência dos galhadores 
por plantas mais altas, estando de acordo com a hipótese da arquitetura 
da planta. Apesar de muitos estudos com arquitetura da planta buscarem 
compreender separadamente os padrões de riqueza e abundância dos 
insetos folívoros (Aoyama & Labinas 2012) e galhadores (Costa et al. 
2010), são necessários estudos que investiguem a relação entre ambos 
com os padrões arquitetônicos, variação espacial e compostos defensivos 
das plantas.
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DIFERENÇAS NO TAMANHO CORPORAL EM MACHOS 
DE Eulaema nigrita LEPELETIER (APIDAE, EUGLOSSINA) 

EM DUAS FITOFISIONOMIAS DO CERRADO

Ana Caroline Fagundes de Castro

RESUMO

O grau de preservação do habitat e a oferta de recursos florais são fatores 
que podem influenciar o tamanho corporal das abelhas. Esse trabalho 
buscou comparar o tamanho corporal de machos de Eulaema nigrita nas 
fitofisionomias de Cerrado stricto sensu e cerradão do bioma cerrado. 
O estudo foi conduzido durante 4 dias em uma reserva ambiental no 
município de Caldas Novas – GO. Foram coletados 50 indivíduos em 
cada fitofisionomia, nos quais se mediu a largura da cabeça e a distância 
intertegular como estimadores do tamanho corporal. Nossos resultados 
indicam que espécies maiores ocupam o cerradão possivelmente por 
esse local apresentar melhores recursos para essas abelhas. Além disso, 
podemos destacar que abelhas da subtribo Euglossina comumente 
habitam ambientes florestais. 

Palavras-chave: cerradão, stricto, intertegular, cabeça.

Introdução

As abelhas Euglossina são conhecidas como abelhas das orquídeas 
devido ao comportamento dos machos de coletarem compostos aromáticos 
principalmente dessas, mas também de outras fontes para a atração de 
fêmeas (Peruquetti 2000). As abelhas dessa subtribo são excelentes 
organismos para o estudo de respostas induzidas pelo ambiente por serem 
indicadoras da qualidade ambiental de áreas naturais ou antropizadas 
(Ferronato et al. 2017, Hedström et al. 2006, Peruquetti et al. 1999). 
Dentre as espécies consideradas bioindicadoras, Eulaema nigrita é uma 
abelha de grande porte e comumente encontrada em áreas mais impactadas 
(Milet-Pinheiro e Schlindwein 2005, Peruquetti et al. 1999).

Os trabalhos com morfometria em abelhas se iniciaram no século 
passado por Cochlov (1916) (apud Ruttner 1988) com a medição do 
comprimento da glossa de abelhas européias. Desde então, o estudo 
das variações morfométricas é amplamente utilizado na avaliação da 
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biodiversidade de abelhas por ser uma técnica rápida e de baixo custo 
em relação às técnicas moleculares (Francoy et al. 2008, Sousa et al. 
2014). Seus principais usos são na identifi cação de gêneros e espécies 
(Francoy et al. 2008, Francoy & Imperatriz-Fonseca 2010), diferenciação 
de populações e compreensão do fl uxo gênico (Nunes et al. 2007, Souza 
et al. 2009, Sousa et al. 2014). 

O tamanho corporal é um dos parâmetros morfométricos mais 
utilizados em abelhas e está associado ao valor adaptativo tanto em 
machos, quanto em fêmeas (Greenleaf et al. 2007, Herrmann et al. 2018, 
Peruquetti 2003). Nos machos, maiores tamanhos estão relacionados a um 
maior sucesso no deslocamento (Greenleaf et al. 2007). Devido à baixa 
herdabilidade do tamanho do corpo, esta característica é normalmente 
infl uenciada pela quantia e/ou qualidade do alimento oferecida às larvas e 
pelas dimensões do local onde esta é criada (Peruquetti 2003). 

Variações no tamanho corporal podem indicar que o indivíduo está 
sob alguma pressão seletiva impulsionada por fatores ambientais (Pinto 
et al. 2015), como por exemplo, a fragmentação do habitat (Warzecha et 
al. 2016). Abelhas com tamanho médio em ambientes sem fragmentação 
aumentaram de tamanho em áreas fragmentadas, diminuindo a diversidade 
de pólen coletado, uma vez que a quantidade, posição e tempo de 
manuseio do pólen também mudaram (Warzecha et al. 2016). Diferenças 
na precipitação e fenômenos naturais como El Niño e La Niña também 
são fatores que alteram a produtividade vegetal, e, consequentemente, a 
disponibilidade de alimento (Peruquetti 2003, Silva 2007). 

Um estudo publicado por Carneiro e colaboradores (2017) mostrou 
que o tamanho do corpo de uma espécie de Euglossina também pode 
variar entre diferentes fi tofi sionomias, podendo ser um refl exo da 
disponibilidade de recursos ou pressões antrópicas entre ambas. Além 
disso, os parâmetros usados para estimar o tamanho corporal (nesse 
caso, distância intertegular e comprimento do mesossoma) obtiveram 
resultados diferentes, sendo o comprimento do mesossoma mais sensível 
para detectar variações morfométricas. 

O objetivo do presente estudo foi comparar o tamanho corporal em 
machos de Eulaema nigrita entre uma fi tofi sionomia fl orestal (cerradão) e 
uma fi tofi sionomia de cerrado típico (cerrado stricto sensu). Esperava-se 
uma homogeneidade de tamanho entre os ambientes, visto que, apesar de 
Euglossina ser uma subtribo tipicamente fl orestal, Eulaema nigrita possui 
grande plasticidade ambiental (Peruquetti 2003). A largura da cabeça e a 
distância intertegular foram os parâmetros morfométricos utilizados para 
estimar o tamanho corporal por serem os mensuradores mais utilizados 
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para este fim em diversos estudos com abelhas (Greenleaf et al. 2007, 
Lima et al. 2013, Rosa 2014, Wray et al. 2014).

Materiais e métodos

Área de estudo

O estudo foi conduzido no Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas (PESCAN), localizado entre os municípios de Caldas Novas e Rio 
Quente (17º46’ a 17º50’S; 48º39’ a 48º44’O). A região apresenta clima do 
tipo AW, segundo a classificação de Koppen, com verão quente e úmido 
e inverno frio e seco (Alvares et al. 2013). A amostragem restringiu-se a 
duas áreas de diferentes fitofisionomias: a primeira localizada no platô 
da serra e classificada como cerrado stricto sensu; e a segunda próxima à 
trilha da Cascatinha, classificada como cerradão.

O cerrado sensu stricto é uma formação savânica e caracteriza-
se pela presença de árvores baixas, inclinadas, tortuosas, ramificações 
irregulares e retorcidas, e com os troncos das plantas lenhosas em geral 
apresentando uma cortiça grossa (Faleiro 2006, Ribeiro e Walter 1998). Já 
o cerradão apresenta estrutura e fitofisionomia florestal, com dominância 
de espécies lenhosas de dossel alto e fechado, sobrepostas a um número 
de espécies de mata (Coutinho 1978, Faleiro 2006).

Amostragem

As coletas foram realizadas dois dias no cerrado stricto sensu e dois 
dias no cerradão, preferencialmente entre 8h e 13h. Foi estabelecido um 
número fixo de 25 indivíduos para cada dia, totalizando 100 indivíduos 
coletados em quatro dias. Os machos foram atraídos com a essência 
eucaliptol (cineol) por ser um dos mais atrativos para essa espécie (Farias 
et al. 2007). A armadilha utilizada consiste em uma adaptação daquela 
proposta por Justino e Augusto (2010). Um chumaço de papel absorvente 
embebido pela isca odor foi preso no interior de uma garrafa PET acoplada 
a dois funis cobertos interiormente com cola e areia para proporcionar um 
plano de pouso mais eficiente. Foram utilizadas 4 garrafas que tiveram 
sua extremidade final cortada e substituída por uma tela de organza presa 
por meio de uma fita adesiva (Fig. 1A, B). Essa estratégia possibilita a 
coleta dos indivíduos em pontos onde o pesquisador não está presente e 
facilita a retirada das abelhas da garrafa para mensuração no próprio local 
e uma posterior soltura.
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Fig. 1 A) Armadilhas aromáticas utilizadas para a coleta de machos de Euglossina. B) 

Macho de Eulaema nigrita entrando na armadilha e outro em seu interior.

Os machos foram retirados da garrafa pela simples remoção do 
adesivo e da tela de organza, armazenados individualmente em potes 
plásticos e colocados em uma caixa térmica com gelo para a diminuição de 
sua atividade. O pré-tarso foi removido para a identifi cação de indivíduos 
recapturados. Por meio de um paquímetro digital, foi medida a largura 
da cabeça e a distância intertegular, e após a marcação e as medições os 
indivíduos foram soltos.

Análise estatística

Para comparar as médias entre largura da cabeça e a distância 
intertegular nas duas fi tofi sionomias, utilizou-se o teste t de Student. Todas 
as análises foram realizadas no software R 3.0.1 (R Core Team 2017).
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Resultados

As distâncias intertegulares entre as fitofisionomias variaram 
(t=2,80, gl=98, p<0,05), apresentando valores maiores e maior amplitude 
no cerradão do que no cerrado stricto sensu (Fig. 2A). A largura da cabeça 
não variou entre as fitofisionomias (t=0,68, gl=98, p>0,05) (Fig. 2B).

Figura 2. A) Diferenças na distância intertegular e B) largura da cabeça entre as 
fitofisionomias cerradão e cerrado stricto sensu.



164 Curso de Ecologia de Campo 2017

Discussão

Embora as áreas amostradas sejam relativamente próximas 
para uma abelha com alta capacidade de voo e taxa de migração entre 
fragmentos como Eulaema nigrita (Milet-Pinheiro & Schlindwein 2005), 
o tamanho corporal foi maior no cerradão comparado ao cerrado stricto 
sensu. Considerando que o tamanho corporal é um refl exo da quantidade 
e/ou qualidade de alimento oferecido às larvas, há a possibilidade 
de que essa área tenha uma maior e/ou melhor qualidade de recursos. 
Todavia, não é possível afi rmar esse fato com precisão, pois a diversidade 
de espécies do cerradão varia muito de acordo com o local amostrado 
(Junior & Haridasan 2005) e não existem trabalhos fi tossociológicos 
dessa fi tofi sionomia no PESCAN. Apesar da grande importância dos 
recursos vegetais do cerradão, existem poucas informações para embasar 
sua conservação e uso sustentável (Salis et al. 2006).

Apesar de Eulaema nigrita possuir uma grande plasticidade quanto 
à qualidade do habitat, sendo amostrada em áreas com diferentes níveis 
de perturbação (Peruquetti 2003), diferentes fi tofi sionomias e diferentes 
estações do ano (Tosta 2014), as abelhas da subtribo Euglossina são 
tipicamente fl orestais (Dressler 1982). Mesmo que essa espécie consiga 
se adaptar a ambientes mais abertos ou perturbados, diferenças na 
temperatura ou na qualidade ambiental podem refl etir nos aspectos 
morfológicos (Costa et al. 2017) e fi siológicos (Rodríguez et al. 2017) 
das abelhas.

Em ambientes mais quentes, as abelhas podem apresentar menor 
tamanho corporal (Costa et al. 2017) e maior taxa metabólica (Loli 
2008). Além disso, uma maior produção de calor por massa corporal em 
Euglossina está ligada a tamanhos corporais menores (May 1976). Por 
ser uma fi tofi sionomia mais aberta e com maior incidência solar, talvez o 
cerrado stricto sensu demande uma maior necessidade de termorregulação 
e, consequentemente, infl uencie negativamente no tamanho corporal. 
Todavia, a maior parte dos estudos sobre termorregulação em abelhas 
ainda são recentes e abordam apenas as espécies sociais, como Apis 
melifera (Polatto et al. 2014, Alves et al. 2015, Tosi et al. 2016). Dessa 
forma, são necessários mais estudos que investiguem a relação entre 
tamanho corporal e termorregulação em abelhas solitárias.

Além de um maior estresse relacionado às condições abióticas 
no Cerrado Stricto Sensu, há também a possibilidade de que a espécie 
estudada esteja sendo pressionada por interações antagônicas com outras 
abelhas nessa fi tofi sionomia. El. nigrita é conhecida por ser uma das 
principais hospedeiras das abelhas cleptoparasitas do gênero Exaerete 
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(Garófalo & Rozen Jr. 2001, Nemésio & Silveira 2006). Desse modo, 
uma maior abundância de abelhas cleptoparasitas no Cerrado Stricto 
Sensu pode estar afetando as atividades de forrageamento e coleta de 
recursos de sua hospedeira, e consequentemente, o tamanho corporal.

Assim como no trabalho de Carneiro et al. (2017), houve uma 
discrepância entre os parâmetros utilizados para mensurar o tamanho 
corporal. É possível que a largura da cabeça não seja um parâmetro tão 
confiável, pois pode não variar previsivelmente com o tamanho do corpo 
em todos os gêneros e famílias, e, portanto, não pode ser generalizado 
para todos os táxons de abelhas (Cane 1987). E apesar de muitos trabalhos 
utilizarem o paquímetro digital para a medição do corpo das abelhas 
(Arriaga-Osnaya et al. 2017, Carneiro et al. 2017, Sousa et al. 2014), esse 
não é um método tão preciso quanto a análise com técnicas laboratoriais 
e softwares, o que pode ter ocasionado essa discrepância os resultados.
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FITOSSOCIOLOGIA E ESTOQUE DE CARBONO ACIMA 
DO SOLO DO CERRADO SENTIDO RESTRITO NO 

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE CALDAS NOVAS, GO
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RESUMO

Espaços verdes, como os parques públicos, são fundamentais para a 
manutenção de serviços ecossistêmicos, já que a urbanização e o avanço 
agropecuário são processos que têm gerado a perda destes serviços. 
O presente estudo teve como objetivo levantar informações sobre a 
comunidade arbórea do cerrado sentido restrito no Parque Estadual da 
Serra de Caldas Novas, GO. Foram amostradas 25 parcelas de 20x20m 
(1 ha). Foram encontrados 1.254 indivíduos, pertencentes a 72 espécies. 
As famílias predominantes foram Fabaceae e Vochysiaceae. A área basal 
foi 8,6 m², o estoque de carbono foi 6,4 t.ha-1 e a diversidade de espécies 
de Shannon foi 3,52. As famílias predominantes também são comuns 
em outros cerrados sentido restrito. Os valores de riqueza e índice de 
Shannon indicam uma alta diversidade de espécies. O estoque de carbono 
foi baixo em relação à outras áreas de cerrado sentido restrito, indicando 
um possível efeito de borda em nossas parcelas. Nosso estudo mostra 
o alto potencial de conservação da diversidade do Parque, assim como 
disponibiliza informações para estudos posteriores.

Palavras-chave: estoque de biomassa; diversidade de espécies; riqueza 
de espécies; unidade de conservação

Introdução

As perturbações antrópicas e a urbanização representam um 
importante obstáculo na conservação da diversidade (Buczkowski and 
Richmond 2012; Seto et al. 2012). Apesar disso, a urbanização gera grande 
riqueza para o país, e as áreas de preservação ambiental como parques 
e espaços verdes surgem como espaços fundamentais para a qualidade 
de vida da população, contribuindo com serviços ambientais como a 
conservação da biodiversidade, estoque de carbono e oferecendo recursos 
para fauna. Outro benefício dos parques e unidades de conservação é a 
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possibilidade de desenvolver estudos científi cos e promover a educação 
ambiental com a população que faz uso destes parques.

Para facilitação e otimização de projetos a serem desenvolvidos 
futuramente no parque, com a população ou por pesquisadores, é 
necessário que o máximo de informações estejam disponíveis. Os 
levantamentos fi tossociológicos surgem nesse contexto como importantes 
fontes de informação, uma vez que disponibilizam uma série de dados 
relevantes para esse fi m, como por exemplo as famílias e espécies de 
plantas presentes e sua importância relativa no local, e servem de base 
para o desenvolvimento de trabalhos ecológicos em diversas áreas, uma 
vez que as plantas participam de diversos processos e servem como 
recurso e habitat para uma gama de organismos.

O Parque Estadual da Serra de Caldas Novas apresenta uma área 
de aproximadamente 12.500 ha conservada, próximo ao meio urbano, 
e  surge como uma oportunidade de conservação na região do Brasil 
Central (Carvalho et al. 2008). O parque tem sido foco de diversos 
estudos ao longo da última década, sendo fundamental para a geração de 
informação acerca de diversos estudos ecológicos (Almeida Lima et al. 
2010; Campos et al. 2008; Silva et al. 2002). Apesar de alguns estudos 
envolvendo a fi tossociologia terem sido realizados no parque, eles 1) 
focaram em uma pequena área amostral total (0,4ha) (Carvalho et al. 
2008) ou 2) o estudo foi conduzido com amostras aglomeradas (Lopes et 
al. 2009), o que pode subestimar parâmetros como riqueza de espécies e 
estrutura da comunidade vegetal. Além disso, estes estudos não fornecem 
informações sobre o estado reprodutivo das espécies, o que pode facilitar 
e auxiliar futuros trabalhos em diversas áreas.

O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento fi tossociológico 
de uma área de cerrado sentido restrito no Parque Estadual da Serra de 
Caldas Novas (PESCAN), abrangendo uma ampla extensão do parque 
e registrando informações sobre a diversidade e representatividade das 
espécies, seu estado reprodutivo e o estoque de carbono da comunidade.

Materiais e métodos

Área de estudo

O estudo foi conduzido entre os dias 6 e 20 de novembro de 2017, 
em uma área de cerrado sentido restrito, no Parque Estadual da Serra 
de Caldas Novas, no estado de Goiás, Brasil Central. A região apresenta 
um clima tropical de savana (Aw Clima Megatérmico de Köppen), 
caracterizado por verões chuvosos (outubro à março) e invernos secos 
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(abril à setembro). A pluviosidade média anual é 1576 mm, a estação 
seca varia de 4 à 6 meses (período com <100mm de pluviosidade) e 
a média anual de temperatura é 21ºC (Alvares et al. 2013). A área de 
cerrado sentido restrito amostrada tem a característica de relevo em forma 
de platô, localizada na parte do parque com maiores altitudes (superiores 
a 1000 m), e o tipo de solo predominante é caracterizado como Latossolo 
Vermelho-Amarelo. O parque é uma unidade de conservação estadual e, 
portanto, não há corte seletivo de árvores ou entrada de gado. Apesar 
disso, nós encontramos sinais de fogo ao longo de toda área de estudo. 

Amostragem da vegetação

Nós alocamos 25 parcelas (20 x 20m), totalizando 1 hectare de 
amostragem. As parcelas foram distribuídas com a distância mínima de 
50 m entre entre si e com um dos lados voltado para a estrada (Figura 1), 
caracterizando um possível efeito de borda em todas as parcelas. Apesar 
dos indivíduos não estarem marcados, as parcelas foram georreferenciadas, 
possibilitando que estudos posteriores utilizem as informações 
disponibilizadas nesse trabalho (Figura 1). Todos os indivíduos vivos ou 
mortos em pé, com diâmetro à altura do solo (DAS, 30cm) ≥ 5 cm e altura  
≥ 1 m, foram medidos quanto ao DAS e altura e identificados no menor 
nível taxonômico possível. A sinonímia das espécies foi checada no site 
da Lista de Espécies da Flora do Brasil 2021 (http://floradobrasil.jbrj.gov.
br/2021) e a classificação das famílias botânicas seguiu o APG IV (Byng 
et al. 2016). Também foi observada a presença de flor e fruto em todos 
os indivíduos amostrados. As espécies foram consideradas em período 
de floração ou frutificação quando pelo menos um indivíduo estava com 
flores ou frutos.

Análise dos dados

Nós calculamos os seguintes parâmetros fitossociológicos, que 
refletem a ocupação do habitat e utilização de recursos das espécies: 
densidade absoluta (DA), área basal (AB), freqüência absoluta (FA), 
densidade relativa (DR), dominância relativa (DoR), freqüência 
relativa (FR) e valor de importância (VI) (Kent and Coker 1992). Esses 
parâmetros também foram utilizados para as famílias presentes na área  
Para diversidade de espécies da comunidade, foram calculadas a riqueza 
de espécies e o índice de diversidade de Shannon (H’). 
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Fig. 1 Localização das parcelas na área de estudo a partir da imagem do índice de 
vegetação por diferença normalizada (NDVI). Os pontos em vermelho representam as 

unidades amostrais. As linhas em amarelo representam as estradas de acesso. Tons mais 
escuros de verde indicam uma maior cobertura vegetal (maior NDVI).

Estoque de carbono da vegetação acima do solo

O estoque de carbono acima do solo foi estimado para cada 
indivíduo pela equação alométrica (Rezende et al. 2006): 

EC = 0,24564 + 0,01456 x DAS² x Ht
EC = Estoque de carbono (Kg.ind-1), DAS = diâmetro à altura do solo 
(cm) e Ht = altura (m).

Resultados

Foram amostrados 1.254 indivíduos pertencentes à 72 espécies e 34 
famílias botânicas. A área apresentou a área basal total de 8,6 m2.ha-1 e uma 
diversidade de espécies (H’) de 3,52. As duas famílias que apresentaram 
maior valor de importância (VI) foram Fabaceae (20,5%), e Calophyllaceae 
(10,5%) (Tabela 1). As cinco espécies que apresentaram maior valor de 
importância (VI) foram Dalbergia miscolobium (8,7%), Kielmeyera 
coriacea (6,7%), Kielmeyera grandifl ora (5,8%), Stryphnodendron 
adstringens (5,2%) e Annona crassifl ora (5,2%) (Tabela 2). A vegetação 
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amostrada apresentou estoque de carbono acima do solo de 6,4 t.ha-1. Em 
relação aos estágios reprodutivos, 51% das espécies estavam no período 
de floração (25% dos indivíduos amostrados) e 53% estavam no período 
de frutificação (18% dos indivíduos amostrados). A espécie que mais 
apresentou indivíduos com flores e frutos foi K. coriacea (Tabela 3). 

Tabela 1. Parâmetros fitossociológicos das famílias registradas na área de estudo: NI 
– densidade de indivíduos por hectare; BA – área basal (m²); DR – Densidade relativa 

(%); DoR – Dominância relativa (%); FRr – Frequência relativa (%); VI – Valor de 
importância (%).

Família NI BA FR DR DoR FRr VI

Fabaceae 316 25872 25 25.20 30.08 8.22 21.17

Calophyllaceae 203 11711 24 16.19 13.61 7.89 12.57

Asteraceae 92 4958 20 7.34 5.76 6.58 6.56

Apocynaceae 100 3824 22 7.97 4.45 7.24 6.55

Vochysiaceae 75 8217 12 5.98 9.55 3.95 6.49

Annonaceae 64 6303 14 5.10 7.33 4.61 5.68

Bignoniaceae 56 4276 16 4.47 4.97 5.26 4.90

Erythroxylaceae 38 1532 20 3.03 1.78 6.58 3.80

Myrtaceae 37 2234 17 2.95 2.60 5.59 3.71

Styracaceae 40 1695 16 3.19 1.97 5.26 3.47

Ochnaceae 38 2169 14 3.03 2.52 4.61 3.39

Rubiaceae 24 753 15 1.91 0.88 4.93 2.57

Sapotaceae 18 2165 8 1.44 2.52 2.63 2.19

Malphigiaceae 19 851 10 1.52 0.99 3.29 1.93

Caryocaceae 13 2343 6 1.04 2.72 1.97 1.91

Lamiaceae 14 1239 8 1.12 1.44 2.63 1.73

Loganiaceae 13 663 7 1.04 0.77 2.30 1.37

Connaraceae 14 557 7 1.12 0.65 2.30 1.36

Moraceae 11 338 8 0.88 0.39 2.63 1.30

Lythraceae 6 710 5 0.48 0.83 1.64 0.98

Chrysobalanaceae 7 520 4 0.56 0.60 1.32 0.83

Arecaceae 12 480 2 0.96 0.56 0.66 0.72

Malvaceae 4 628 3 0.32 0.73 0.99 0.68

Araliaceae 6 444 3 0.48 0.52 0.99 0.66
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Dilleniaceae 4 167 4 0.32 0.19 1.32 0.61

Indeterminada 4 146 4 0.32 0.17 1.32 0.60

Melastomataceae 9 564 1 0.72 0.66 0.33 0.57

Primulaceae 5 171 2 0.40 0.20 0.66 0.42

Salicaceae 4 210 2 0.32 0.24 0.66 0.41

Celastraceae 3 120 1 0.24 0.14 0.33 0.24

Opiliaceae 2 55 1 0.16 0.06 0.33 0.18

Proteaceae 1 54 1 0.08 0.06 0.33 0.16

Indeterminada sp2 1 32 1 0.08 0.04 0.33 0.15

Meliaceae 1 23 1 0.08 0.03 0.33 0.15

Tabela 2. Parâmetros fi tossociológicos das espécies registradas na área de estudo: NI 
– densidade de indivíduos por hectare; BA – área basal (m²); DR – Densidade relativa 

(%); DoR – Dominância relativa (%); FRr – Frequência relativa (%); VI – Valor de 
importância (%).

Espécies Família NI BA DR DoR FRr
VI 

(%)
Dalbergia miscolobium Fabaceae 122 1,115 9,73 12,96 3,65 8,78

Kielmeyera coriacea Calophyllaceae 105 0,656 8,37 7,63 4,34 6,78

Kielmeyera grandifl ora Calophyllaceae 97 0,508 7,74 5,90 3,88 5,84

Stryphnodendron adstringens Fabaceae 79 0,411 6,30 4,78 4,57 5,21

Annona crassifl ora Annonaceae 64 0,630 5,10 7,33 3,20 5,21

Aspidosperma tomentosum Apocynaceae 82 0,326 6,54 3,79 4,57 4,96

Piptocarpha rotundifolia Asteraceae 46 0,321 3,67 3,73 4,11 3,84

Tabebuia aurea Bignoniaceae 46 0,374 3,67 4,35 2,28 3,43

Leptolobium dasycarpum Fabaceae 34 0,248 2,71 2,88 3,65 3,08

Styrax ferrugineus Styracaceae 40 0,169 3,19 1,97 3,65 2,94

Ouratea spectabilis Ochnaceae 38 0,217 3,03 2,52 3,20 2,92

Eremanthus glomerulatus Asteraceae 46 0,175 3,67 2,03 2,05 2,59

Erythroxylum suberosum Erythroxylaceae 26 0,118 2,07 1,37 4,11 2,52

Qualea grandifl ora Vochysiaceae 20 0,275 1,59 3,20 1,83 2,21

Machaerium opacum Fabaceae 21 0,301 1,67 3,50 1,37 2,18

Psidium myrsinites Myrtaceae 22 0,159 1,75 1,85 2,74 2,11

Pouteria ramifl ora Sapotaceae 18 0,217 1,44 2,52 1,83 1,93

Dimorphandra mollis Fabaceae 23 0,142 1,83 1,65 2,28 1,92
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Qualea parviflora Vochysiaceae 19 0,295 1,52 3,42 0,68 1,87

Caryocar brasiliense Caryocaceae 13 0,234 1,04 2,72 1,37 1,71

Qualea multiflora Vochysiaceae 19 0,143 1,52 1,66 1,60 1,59

Bowdichia virgilioides Fabaceae 8 0,205 0,64 2,38 1,60 1,54

Aspidosperma macrocarpon Apocynaceae 13 0,040 1,04 0,46 2,28 1,26

Vochysia sp1 Vochysiaceae 16 0,097 1,28 1,13 1,37 1,26

Tocoyena formosa Rubiaceae 11 0,035 0,88 0,41 2,28 1,19

Aegiphila lhotskiana Lamiaceae 11 0,102 0,88 1,19 1,37 1,15

Strychnos pseudoquina Loganiaceae 13 0,066 1,04 0,77 1,60 1,14

Connarus suberosus Connaraceae 14 0,056 1,12 0,65 1,60 1,12

Byrsonima coccolobifolia Malphigiaceae 10 0,043 0,80 0,51 2,05 1,12

Myrtaceae sp1 Myrtaceae 12 0,047 0,96 0,54 1,83 1,11

Palicourea rigida Rubiaceae 13 0,040 1,04 0,47 1,60 1,03

Brosimum gaudichandii Moraceae 11 0,034 0,88 0,39 1,83 1,03

Handroanthus ochraceus Bignoniaceae 10 0,053 0,80 0,62 1,60 1,00

Lafoensia pacari Lythraceae 6 0,071 0,48 0,83 1,14 0,82

Erythroxylum tortuosum Erythroxylaceae 9 0,027 0,72 0,31 1,14 0,72

Licania humilis Chrysobalanaceae 7 0,052 0,56 0,60 0,91 0,69

Byrsonima pachyphylla Malphigiaceae 6 0,021 0,48 0,25 1,14 0,62

Stryphnodendron pollyphylum Fabaceae 7 0,033 0,56 0,38 0,91 0,62

Schefflera macrocarpa Araliaceae 6 0,044 0,48 0,52 0,68 0,56

Arecaceae sp2 Arecaceae 11 0,044 0,88 0,51 0,23 0,54

Miconia ferruginata Melastomataceae 9 0,056 0,72 0,66 0,23 0,53

Andira vermifuga Fabaceae 5 0,017 0,40 0,20 0,91 0,50

Eriotheca pubescens Malvaceae 3 0,029 0,24 0,34 0,68 0,42

Hymenaea stigonocarpa Fabaceae 4 0,036 0,32 0,42 0,46 0,40

Lamiaceae sp1 Lamiaceae 3 0,022 0,24 0,25 0,68 0,39

Byrsonima verbascifolia Malphigiaceae 3 0,021 0,24 0,24 0,68 0,39

Enterolobium gummiferum Fabaceae 6 0,039 0,48 0,45 0,23 0,38

Myrsine coriacea Primulaceae 5 0,017 0,40 0,20 0,46 0,35

Erytroxylum sp1 Erythroxylaceae 3 0,009 0,24 0,10 0,68 0,34

Casearia sylvestris Salicaceae 4 0,021 0,32 0,24 0,46 0,34

Hymenaea coubaril Fabaceae 3 0,027 0,24 0,31 0,46 0,34

Himatanthus obovatus Apocynaceae 3 0,009 0,24 0,10 0,46 0,27

Myrtaceae sp2 Myrtaceae 2 0,015 0,16 0,17 0,46 0,26
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Curatella americana Dilleniaceae 2 0,012 0,16 0,14 0,46 0,25

Eriotheca gracilipes Malvaceae 1 0,034 0,08 0,39 0,23 0,23

Davilla eliptica Dilleniaceae 2 0,005 0,16 0,06 0,46 0,22

Indeterminada sp1 Indeterminada 2 0,005 0,16 0,06 0,46 0,22

Plenckia populnea Celastraceae 3 0,012 0,24 0,14 0,23 0,20

Plathymenia reticulata Fabaceae 2 0,009 0,16 0,10 0,23 0,16

Hancornia speciosa Apocynaceae 2 0,008 0,16 0,10 0,23 0,16

Agonandra brasiliensis Opiliaceae 2 0,005 0,16 0,06 0,23 0,15

Salvertia convaleiodora Vochysiaceae 1 0,011 0,08 0,13 0,23 0,15

Indeterminada sp2 Indeterminada 1 0,007 0,08 0,08 0,23 0,13

Kielmeyera sp1 Calophyllaceae 1 0,007 0,08 0,08 0,23 0,13

Roupala montana Proteaceae 1 0,005 0,08 0,06 0,23 0,12

Arecaceae sp1 Arecaceae 1 0,004 0,08 0,04 0,23 0,12

Fabaceae sp1 Fabaceae 1 0,004 0,08 0,04 0,23 0,12

Emmotum nitens Emmotum nitens 1 0,003 0,08 0,04 0,23 0,12

Myrtaceae sp3 Myrtaceae 1 0,003 0,08 0,04 0,23 0,11

Indeterminada sp3 Indeterminada 1 0,003 0,08 0,03 0,23 0,11

Guarea sp1 Meliaceae 1 0,002 0,08 0,03 0,23 0,11

Leptolobium elegans Fabaceae 1 0,002 0,08 0,03 0,23 0,11

Tabela 2. Espécies que apresentaram fl or e/ou fruto na área de estudo. NI – Número de 
indivíduos por hectare; Flores – número de indivíduos com fl ores; Frutos – número de 

indivíduos com frutos.

Espécies NI Flores Frutos

Dalbergia miscolobium 122 0 19

Kielmeyera coriacea 105 30 36

Kielmeyera grandifl ora 97 10 22

Aspidosperma tomentosum 82 21 6

Stryphnodendron adstringens 79 23 9

Annona crassifl ora 64 16 2

Tabebuia aurea 46 0 1

Piptocarpha rotundifolia 46 28 0

Eremanthus glomerulatus 46 27 3

Styrax ferrugineus 40 14 18
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Ouratea spectabilis 38 2 9

Leptolobium dasycarpum 34 8 0

Erythroxylum suberosum 26 5 20

Dimorphandra mollis 23 3 0

Psidium myrsinites 22 8 3

Machaerium opacum 21 15 1

Qualea grandiflora 20 13 9

Qualea parviflora 19 13 12

Qualea multiflora 19 14 10

Pouteria ramiflora 18 0 1

Vochysia sp1 16 4 3

Connarus suberosus 14 0 2

Palicourea rigida 13 8 2

Caryocar brasiliense 13 0 7

Aspidosperma macrocarpon 13 4 3

Myrtaceae sp1 12 6 4

Tocoyena formosa 11 10 1

Brosimum gaudichandii 11 0 7

Aegiphila lhotskiana 11 7 1

Handroanthus ochraceus 10 2 1

Byrsonima coccolobifolia 10 7 0

Miconia ferruginata 9 3 1

Erythroxylum tortuosum 9 4 0

Stryphnodendron pollyphylum 7 1 0

Licania humilis 7 0 4

Lafoensia pacari 6 0 1

Byrsonima pachyphylla 6 1 0

Myrsine coriacea 5 4 0

Andira vermifuga 5 1 2

Hymenaea stigonocarpa 4 0 2

Casearia sylvestris 4 2 0

Plenckia populnea 3 2 1

Lamiaceae sp1 3 2 0
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Himatanthus obovatus 3 1 0

Erytroxylum sp1 3 0 1

Byrsonima verbascifolia 3 2 0

Myrtaceae sp2 2 0 1

Davilla eliptica 2 2 0

Salvertia convaleiodora 1 0 1

Roupala montana 1 0 1

Indeterminada sp2 1 0 1

Discussão

Assim como em estudos anteriores no PESCAN ou outras áreas 
de cerrado sentido restrito no Brasil, a família Fabaceae e a família 
Calophyllaceae estão entre as mais representativas (Carvalho et al. 2008; 
Felfi li et al. 2004), indicando sua ampla distribuição no parque. Na área de 
estudo, essa alta representatividade está relacionada, principalmente, com 
às espécies de maior VI, assim como Dalbergia miscolobium, Kielmeyera 
coriacea e Kielmeyera grandifl ora. Apesar da espécie D. miscolobium 
não apresentar a maior frequência nas parcelas, se destaca por apresentar 
altos valores de área basal e número de indivíduos, em relação às outras 
espécies mais representativas. Esses resultados mostram o potencial 
dessa espécie como modelo de estudos ecológicos, pois sua população 
apresenta muitos indivíduos que podem estar infl uenciando fortemente os 
processos ecológicos na área de estudo (Lohbeck et al. 2015).

Os valores obtidos para riqueza e diversidade de espécies (72 e 3,5, 
respectivamente) representam um valor relativamente alto, visto que a 
riqueza de espécies varia de 55 a 97 e o índice de diversidade de Shannon 
varia de 3 a 3,7 em áreas de cerrado sentido restrito na região do Brasil 
central (Felfi li et al. 2004). Isso indica que apesar de algumas espécies 
serem mais representativas, a área apresenta uma heterogeneidade de 
espécies e não apresenta uma alta dominância ecológica (Magurran 2004), 
indicando a área de estudo como um local com potencial de conservação 
da diversidade de árvores no Brasil central.

A área basal e o número de indivíduos estão entre os valores 
esperados para áreas de cerrado sentido restrito no Brasil central, uma 
vez que estudos reportam a área basal variando de 5,7 a 11,3 m².ha-1 e 
número de indivíduos variando de 628 a 1396 ind.ha-1 (Felfi li et al. 2004). 
Apesar disso, a área apresentou valores relativamente baixos de estoque 
de carbono comparado à outras áreas de cerrado sentido restrito (Paiva et 
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al. 2011; Resende 2004). Uma possível explicação pode ser as condições 
ambientais em que as parcelas foram estabelecidas. Todas as parcelas 
apresentaram um lado voltado para a estrada do Parque, o que poderia 
ocasionar um efeito de borda e consequente redução do estoque de carbono 
(de Paula et al. 2011). Apesar disso, poucos estudos abordam o efeito de 
borda na vegetação arbórea do cerrado e mais estudos comparativos são 
necessários para avaliar esse efeito na área estudada.

O presente estudo evidencia a importância do Parque Estadual 
da Serra de Caldas Novas na conservação da diversidade de espécies 
no Cerrado. O estudo ainda aponta um baixo estoque de carbono, 
possivelmente relacionado ao efeito de borda nas parcelas. O estudo 
também serve de base para estudos posteriores, indicando espécies mais 
representativas e espécies no período reprodutivo, o que facilita e otimiza 
projetos de pesquisa e extensão dentro dessa importante Unidade de 
Conservação no Brasil central.
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SEGREGAÇÃO TEMPORAL NA COMUNIDADE DE 
INSETOS FITÓFAGOS EM Byrsonima verbascifolia (L.) 

RICH. EX. JUSS. (MALPIGHIACEAE) E EFEITOS DA 
DISPONIBILIDADE DE RECURSO

Egon Luis Vilela do Valle
Rafael Rios Moura

RESUMO

A disposição das comunidades de herbívoros ao longo do tempo e espaço 
é diretamente influenciada pela disponibilidade de alimento e outros 
elementos, tais como temperatura. Dentre os herbívoros, os hemípteros 
são conhecidos pelo aparelho bucal sugador, que origina o hábito 
alimentar herbívoro fitófago. Este trabalho visou analisar a influência 
da disponibilidade de alimento e o período do dia sobre o turnover da 
comunidade de hemípteras presentes em indivíduos de B. verbascifolia. 
A espécie Byrsonima verbascifolia foi escolhida pois é facilmente 
encontrada no local de estudo. Ao longo de dois dias foi contabilizado a 
riqueza de espécies de hemíptera em 20 indivíduos de B. verbascifolia, 
onúmero e o tamanho de inflorescências distintas em três momentos do 
dia. Não foi observada diferença na riqueza de hemíptera em indivíduos 
de B. Verbascifolia quanto a disponibilidade de recurso, no entanto foi 
observada quanto ao período do dia. 

Palavras-chave: Cerrado; Malpighiaceae; turnover; Hemiptera.

Introdução

A disposição das comunidades no espaço e tempo pode ser alterada 
por fatores oriundos de interações bióticas, presença de predadores, 
parasitas ou disponibilidade de alimento (MacArthur 1969) ou por 
fatores abióticos provenientes do ambiente e clima, como temperatura e 
umidade. Além disso, fatores como variações na temperatura, incidência 
de chuva e disponibilidade de alimento, simples traços da história de vida 
de algumas espécies explicam flutuações na comunidade (Novotny and 
Basset 1998; Davis et al. 2006; González-Santarosa et al. 2014).

As flutuações da comunidade ao longo do tempo como observado 
em eventos de sazonalidade variam de acordo com as peculiaridades 
de cada espécie (Novotny and Basset 1998). Espécies monófagas de 
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herbívoros, capazes de alimentar-se de uma única fonte alimentar, 
sofrerão maior estreitamento da sua distribuição temporal que espécies 
polífagas, capazes de integrar sua dieta com diversas fontes alimentares, 
já que a especifi cidade a um único alimento limita a presença das espécies 
monófagas ao momento de disponibilidade do mesmo no ambiente 
(Novotny and Basset 1998).

Hemíptera é a ordem de insetos conhecida por seu aparato bucal 
diferenciado sugador, com a presença de um rostro perfurador que os 
permite se alimentar de substâncias líquidas (Muir and Kershaw 1911; 
Pollard 1973). A ordem é vasta e composta por três principais grupos: 
Heteroptera, Auchenorrhyncha e Sternorrhyncha (McGavin and 
Preston-Mafham 1999), que é classifi cada por seus hábitos alimentares, 
apresentando uma alimentação, herbívora (fi tófaga), predadora ou 
hematófaga, com um diversifi cado aproveitamento de recursos do meio 
(Schuh and Slater 1995). Neste estudo, apenas integrantes fi tófagos da 
ordem foram observados, pertencentes as subordens Heteroptera (famílias 
Coreidae e Pentatomidae) e Auchenorrhyncha (Cicadelidae). 

Neste estudo observamos a riqueza de espécies de fi tófagos e a 
mudança na comunidade ao longo do dia em uma espécie Malpighiaceae 
abundante na área de estudo. A hipótese testada foi que a riqueza de 
hemípteras seria infl uenciada pelo horário e pela disponibilidade de 
recurso. Era esperado que a riqueza de espécies fosse maior próximo ao 
meio dia, no período com maiores temperaturas, e que a riqueza fosse 
maior nos indivíduos com maior número e tamanho de infl orescências.

 
Materiais e métodos

O estudo foi realizado no Parque Estadual de Caldas Novas (PESCAN) 
localizado entre os municípios de Caldas Novas e Rio Quente, estado 
de Goiás, Brasil (17O46’09’’S, 48O39’39’’W) (Figura 1A). O parque 
apresenta uma área de aproximadamente 123 km2, inserido inteiramente 
no bioma cerrado, e exibindo as fi tofi sionomias cerrado sensu stricto, 
cerradão, cerrado campo sujo e cerrado rupestre, embora o limite entre os 
mesmos não seja bem delimitados (Goodland 1979; Moura et al. 2017). 
O trabalho foi conduzido na fi tofi sionomia cerrado campo senso strictu 
(Figura 1B), uma fi sionomia de diversidade e riqueza intermediária 
quando comparada as demais (Batalha et al. 2001).
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Fig. 1A Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (Imagem do Google Earth). Fig. 1B 
Cerrado sensu stricto (Foto de Egon Vilela).

A

B
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A espécie utilizada para o trabalho foi Byrsonima verbascifolia 
(L.) Rich. ex. Juss. (Malpighiaceae) conhecida popularmente como 
“muricizeiro” (Araújo et al. 2009), e é comum na fi tofi sionomia de 
cerrado sensu stricto. Além disso, apresenta de dois a seis metros de 
altura com tronco tortuoso, folhas largas, verdes e pilosas, se desenvolve 
bem em solos com baixa fertilidade e locais de sol pleno (Lorenzi 2009; 
Mamede 2013). A alimentação de hemípteras presentes em indivíduos 
de B. verbascifolia se dá somente em infl orescências, frutos e sementes 
(Silva and Oliveira 2010). Hemípteras podem ser encontrados nas folhas 
e caule de B. verbascifolia, porém sendo utilizadas como refúgio e não 
recurso alimentar (Silva and Oliveira 2010)

Foram marcados com fi tas numeradas 20 indivíduos de B. 
verbascifolia. Ao longo de dois dias, três vezes ao dia: próximo ao 
nascer do sol (07:00 horas), ao meio dia, e próximo ao pôr do sol (18:00 
horas), foram contabilizados, fotografados, separados em morfoespécies 
e posteriormente identifi cados ao nível táxonômico de família todos os 
hemípteros presentes nos indivíduos de B. Verbascifolia    

Dados como temperatura e umidade locais foram registradas em 
todas as visitas ao campo. Foram mensuradas as seguintes informações 
de todos os indivíduos: altura do indivíduo, diâmetro da copa, perímetro 
do tronco ao nível do solo, número de folhas, número de infl orescências e 
tamanho médio de infl orescências. As infl orescências foram contabilizadas 
e medidas como avaliação de recurso disponível.

Assim, com estas variáveis preditoras realizamos uma comparação 
entre modelos mistos linearizados e nulos através de GLM utilizando 
o pacote lme4 (Bates et al. 2015) para verifi car se há infl uência da 
disponibilidade de recurso e do horário na riqueza de hemípteras. Houve 
posterior comparação múltipla planejada com uma ANOVA entre os 
horários através da função glht do pacote multcomp (Hothorn et al. 2008); 
além de calcular o coefi ciente de similaridade de Jaccard para quantifi car a 
similaridade das assembleias de hemípteras entre os horários observados 
utilizando o PAST (Hammer et al. 2001). As análises estatísticas foram 
realizadas utilizando os softwares R versão 3.3.2 (R Development Core 
Team 2017) e PAST versão 3.17 (Hammer et al. 2001).

Resultados

Foram encontrados 244 insetos hemípteros pertencentes a três famílias 
(Coreidae, Pentatomidae e Cicadelidae) forrageando em B. verbascifolia. 
A espécie mais abundante foi identifi cada como Edessa contermina, com 
107 (43,85% dos registros) indivíduos e presente em todos os horários. Os 
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indivíduos encontrados apresentavam variação comportamental sobre os 
indivíduos de B. verbascifolia, com observações de alimentação, refúgio 
sob folhas e acasalamento ao longo do dia.

Os indivíduos de B. verbascifolia observados apresentaram uma variação 
de zero a 19 florescências por indivíduo, e comprimentos de seis a 26 
centímetros de comprimento de inflorescência, com médias de quatro 
flores por indivíduo e 9,5 cm de inflorescência. Também foi observado 
uma variação de 12 a 203 folhas com média de duas folhas por indivíduo.

Não houve relação entre a presença de recursos e a riqueza dos 
hemípteros (χ2=11,928, gl=6, p=0,064). No entanto, foi observada 
influência do horário na riqueza da comunidade de hemíptera (χ2=6,095, 
gl=2, p=0,047) (Figura 2), evidenciando diferenças entre os horários de 
início e final do período diurno (nascer versus pôr do sol: p=0,035). A 
similaridade quantitativa das assembleias demonstrou maior semelhança 
entre os horários do meio dia e pôr do sol, com uma similaridade de 0,82, 
enquanto que o início do período diurno compartilha uma similaridade na 
assembleia de hemíptera de apenas 0,42 com o período do meio dia e 0,5 
com o período do pôr do sol.

Fig. 2 Comparação de riqueza quanto aos períodos do dia. Pontos representam médias 
e barras desvio padrão. O período próximo ao nascer do sol é se difere dos demais 

períodos diurnos quanto a riqueza da comunidade. 

Discussão

A riqueza da assembleia de hemípteras em indivíduos de B. 
Verbascifolia não está diretamente relacionada a disponibilidade de 
recursos alimentares através da presença de inflorescências. Há relação 
com o horário do dia, uma vez que este teve um importante papel na 
rotatividade de espécies da assembleia, tendo o início do dia a menor 
diversidade encontrada.
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As folhas de B. Verbascifolia são pilosas, com uma densa camada 
de tricomas, comum a indivíduos de ambientes xerófi los (Ribeiro and 
Walter 1998). Tricomas são adaptações contra: (1) excesso de radiação 
solar, pois reduzem a interceptação de luz; (2) défi cit hídrico, pois 
reduzem a evaporação de água pelo aumento da espessura da camada 
limítrofe; e (3) contra a herbivoria, pois fornecem uma barreira mecânica 
(Grubb 1992; Paron and Lara 2005; Fank-de-Carvalho and Graciano-
Ribeiro 2005; Barros and Soares 2013). Essa característica foliar poderia 
ocasionar uma maior necessidade de incidência luminosa para que seja 
ultrapassado o ponto de compensação de luz da fotossíntese, o ponto 
quando a intensidade luminosa tem energia sufi ciente para fornecer a 
fotossíntese o mesmo ganho de energia que é perdido na fotorrespiração 
(Plaetzer 1917; Rabinowitch 1951). Assim, no período do nascer do sol, 
tanto a intensidade luminosa quanto o pouco tempo de exposição à luz 
diurna não seria sufi cientes para a reposição dos nutrientes e energia 
perdidos ao longo da noite, que mantém o consumo das reservas de 
amido, mesmo que reduzidos, sem a reposição de energia provida pela 
fotossíntese no período noturno (Graf and Smith 2011). Uma fonte de 
alimento com menor teor energético para fi tófagos é esperada após o 
nascer do sol se comparado ao restante do dia, porém novos estudos são 
necessários a confi rmação desta nova hipótese. 

Indivíduos hemípteras que possuem o hábito alimentar polífago 
teriam então preferência por outras fontes de alimento com maior 
teor nutricional durante o período da manhã, diminuindo a riqueza da 
comunidade de fi tófagos aos monófagos, indivíduos com menores 
necessidades nutricionais, ou com pouca capacidade de deslocamento. 
A nova questão poderia ser facilmente respondida comum novo estudo 
focado na hipótese, que evidenciaria explicar o padrão de riqueza aqui 
encontrado através da fi siologia vegetal de B. Verbascifolia. Os hábitos 
dos fi tófagos são intrinsicamente ligados à fi siologia dos vegetais a eles 
relacionados reciprocamente (Chen et al. 2004), e este conhecimento é
relevante a áreas agronômicas por questões de produtividade e controle 
de proliferação de patógenos próximos a áreas de cultivo.
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PARTIÇÃO NA ASSEMBLEIA DE FRUGÍVOROS EM 
Curatella americana L. (DILLENIACEAE) NO CERRADO

Luís Pedro Mendes Paniago
Adriano Marcos Silva

RESUMO

Um dos processos ecológicos de grande importância para as populações 
vegetais é a ornitocoria, que é o processo de dispersão de sementes 
realizado por aves. As assembleias de aves que realizam essa tarefa podem 
ser compostas por diferentes espécies, com consumo de frutos de variadas 
formas, influenciando a proporção de sementes que são dispersas. Este 
trabalho tem como objetivo determinar se há sobreposição na assembleia 
de frugívoros de Curatella americana em duas fitofisionomias de Cerrado 
e mensurar a efetividade dessas espécies como dispersores de sementes. 
Foram selecionados 8 indivíduos em duas fitofisionomias (Cerrado 
sensu stricto e Cerrado rupestre), 4 indivíduos em cada, com 64 h de 
observação focal. Foram registradas 24 espécies consumidoras dos frutos 
de C. americana, com maior diversidade de frugívoros no Cerrado sensu 
stricto. A baixa similaridade encontrada entre as duas áreas é resultado da 
diferente composição da avifauna disponível nos ambientes, representada 
em grande parte por espécies generalistas.

Palavras-chave: Ornitocoria, Frugívoros, Seed Disperser Effectiveness, 
Tyrannidae.

Introdução

A zoocoria é a principal forma de dispersão de sementes em alguns 
ambientes, sendo a dispersão pelas aves (ornitocoria) a que apresenta 
maior importância para propagação de espécies vegetais (Pinheiro 1999). 
A dispersão de sementes é um processo primordial na manutenção 
de diversos ecossistemas e estabelecimento de indivíduos em novos 
ambientes, sendo uma das etapas do ciclo reprodutivo de varias plantas 
como exemplo as Angiospermas (Trakhtenbrot et al. 2005). Espécies 
de plantas generalistas apresentam características que facilitam o seu 
estabelecimento, como a produção de frutos que são consumidos por 
uma variedade grande de animais, a fim de aumentar as suas chances de 
dispersão (Marcondes-Machado 2002).
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Espécies arbóreas disponibilizam galhos como poleiros e os seus 
frutos como recurso, oferecendo espaço para que aves frugívoras possam 
dispersar sementes ao regurgitar ou defecar, enquanto permanecem 
pousadas (Marini 1992; Guedes et al. 1997). Estes poleiros naturais 
podem atuar como nucleadores, funcionando como foco de recrutamento 
de vegetação devido ao incremento na deposição de sementes por aves 
nesses locais (Reis et al. 2003). A chegada e deposição de sementes por 
dispersores é um elemento chave na dinâmica das populações vegetais, 
pois tem o papel de formar bancos de sementes e de plântulas, que 
representam a fase inicial da sucessão ecológica (Clark and Poulsen 2001). 
Em geral, as assembleias de consumidores de frutos são constituídas por 
uma ampla diversidade taxonômica, trófi ca e morfológica de aves (Foster 
1987; Melo and Oliveira 2009; Silva et al. 2016). O consumo de um 
mesmo recurso por uma elevada variedade de espécies pode desencadear 
uma potencial competição entre elas, devido a sobreposição de nicho 
(Terborgh and Diamond 1970). A competição entre consumidores pelo 
recurso nutricional e entre as espécies vegetais pelos seus dispersores 
podem infl uenciar a proporção e seleção de frutos consumidos pelas 
diferentes espécies de frugívoros (Fleming 1979; Guix et al. 2001).

Estudos sobre a sobreposição da assembléia de frugívoros em 
áreas de Savana têm ganhado destaque frente a sua importância para 
a conservação desse bioma, além de poder avaliar padrões e efeitos 
da competição de frutos por diferentes espécies de aves. Para testar a 
sobreposição na assembleia de frugívoros nos indivíduos de C. americana, 
foi realizada uma comparação entre assembléias de duas fi tofi sionomias do 
Cerrado. Foi formulada a hipótese que a sobreposição entre as assembléias 
nos dois ambientes é menor do que o esperado, apresentando uma baixa 
similaridade e demonstrando uma alta complementaridade, visto que a 
assembléia de consumidores é altamente dependente do ambiente onde a 
planta está e a seleção de frutos tende a ser mais aleatória.

Materiais e Métodos

Espécie estudada

Curatella americana L. (1759) (Dilleniaceae) nativa do Cerrado, 
além de ser uma espécie generalista sendo encontrada também em áreas 
de cerradões e capões, e região amazônica (Foldats and Rutkis 1975). Essa 
espécie apresenta frutos maduros de coloração marrom, dois carpelos e 
pericarpo seco, unidos na base (Barroso et al. 1999; Souza and Lorenzi 
2005). Sua frutifi cação ocorre geralmente de julho a dezembro, com frutos 
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maduros principalmente de outubro a novembro, com dispersão durante a 
estação seca e dependente de aves (Piratelli 1999). Os frutos são atrativos 
para várias espécies animais, desde frugívoros até aves oportunistas da 
família Tyrannidae (Canuto 2011).

Área de estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 
(PESCAN), situado no município de Caldas Novas e Rio Quente, região 
sudeste do Estado de Goiás, em áreas de vegetação nativa de Cerrado 
(17°46’56,3”S 48°40’06,3”W). Foram escolhidos oito indivíduos de C. 
americana, sendo quatro localizados em uma área de cerrado sensu stricto 
(Fig. 1), com altitude variando entre 730 a 750 metros, e quatro indivíduos 
em uma área de cerrado rupestre (Fig. 1), com altitude variando de 980 a 
1050 metros.

Fig. 1 Vista área do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN). Em azul 
os quatro indivíduos localizados no Cerrado sensu stricto e em amarelo os quatro 

indivíduos localizados no Cerrado rupestre (Google Earth).
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Coleta de dados

Em novembro de 2017, a riqueza e a composição da avifauna 
consumidora dos frutos de C. americana foram determinadas por meio de 
registros visuais (binóculos 8x40), através de observação focal. As aves 
amostradas foram identifi cadas segundo o guia desenvolvido por Gwynne 
et al. (2012), com nomenclatura científi ca baseada no CBRO 2015 
(Piacentini et al. 2015). Além disso, cada espécie de ave foi classifi cada 
de acordo com a guilda alimentar, tais como frugívora, insetívora, onívora 
e nectarívora (Del Hoyo et al. 2015). Para identifi car as espécies de aves 
potencialmente dispersoras de sementes, foi realizada observação focal 
por 64 horas, sendo oito horas por planta. Essas observações ocorreram 
pela manhã (07:00-12:00 h) e pela tarde (14:00-18:00 h), usando binóculos 
8x40mm e 10x50mm.

Cinco classifi cações foram estipuladas para avaliar a dinâmica 
entre as visitas das aves e a utilização dos frutos de C. americana:
1) espécie de ave visitante; 2) número de visitas de cada espécie de 
ave; 3) tempo de permanência da ave na planta; 4) número de frutos 
consumidos, 5) número de encontros agonísticos; e 6) modo de ingestão 
dos frutos (sensu Schupp 1993). Para o item (6) foram adotados os 
seguintes termos: 1) ‘engolir’ - ingestão do fruto inteiro, sem danifi car 
a semente; 2) ‘particular’ – com retirada de parte da polpa do fruto; e 3) 
‘predação’ - quando ocorre a destruição do embrião. Em caso de bandos 
monoespecífi cos, as informações obtidas foram baseadas pela observação 
de um indivíduo, usando o método animal focal (Altmann 1974).

A sobreposição entre as assembleias de consumidores de frutos foi 
gerada a partir de uma matriz com os valores de frequência relativa de 
visitas das aves em cada um dos ambientes estudados. Em cada uma dessas 
matrizes, foi aplicado o índice de similaridade percentual (PS), que varia 
de 0 (assembleias com nenhum grau de sobreposição) a 1 (assembleias 
com total sobreposição). Foram geradas 1000 matrizes aleatorizadas, 
utilizando o Algoritmo de Aleatorização 3 (RA3; Winemiller and 
Pianka 1990), através do software EcoSim 7 (Gotelli and Entsminger, 
2004). Esse algoritmo promove a aleatorização da frequência relativa de 
retiradas de frutos consumidos por cada espécie de ave dentro da mesma 
espécie vegetal (mantendo a proporção de consumo de cada espécie), 
não mantendo os valores iguais a 0 na posição original. O valor de PS 
observado foi comparado com a distribuição de valores da média dos 
PS gerados a partir das aleatorizações para constatar a diferença entre os 
valores observados e esperados ao acaso.
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A efetividade do frugívoro como dispersor de sementes (SDE) é 
o resultado do produto de fatores quantitativos e qualitativos (Schupp et 
al. 2010). Neste trabalho, foi avaliado quanto ao fator quantitativo, sendo 
consideradas apenas espécies de aves que poderiam dispersar a semente 
sem danificá-la. O cálculo dos fatores quantitativos do SDE foi realizado 
a partir do número de visitas por hora e pelo número médio de frutos 
retirados por visita. Os valores obtidos para os parâmetros quantitativos 
foram analisados graficamente, sendo representado no eixo X o valor 
obtido pelo número de visitas por hora e, no eixo Y, os valores obtidos 
pelo número médio de frutos retirados por visita. Foram traçadas linhas 
isóclinas conectando todas as possíveis combinações que resultaram no 
mesmo SDE, sendo que diferentes combinações de taxa de visita e frutos 
retirados podem resultar na mesma efetividade de dispersão (Schupp et 
al. 2010).

Resultados

Foram registradas 24 espécies de aves que visitaram C. americana, 
pertencentes a 9 famílias, com consumo dos frutos por todas as espécies 
(Tabela 1). Houve predomínio de onívoros (19 espécies - 79,2%), 
seguido por granívoros e insetívoros (2 espécies cada - 8,3%) e apenas 
1 espécie predominantemente frugívoro (4,2%). As famílias Thraupidae 
(8 espécies - 33,3%) e Tyrannidae (8 espécies - 33,3%) tiveram maior 
representatividade no consumo de frutos, somando dois terços do número 
total de espécies registradas (Tabela 1).

Tabela 1. Relação de espécies de aves registradas nos indivíduos de Curatella 
americana em duas fitofisionomias do Cerrado do Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas (PESCAN) e suas respectivas dietas. Dietas: O – Onívoro; G – Granívoro; I – 

Insetívoro; C – Carnívoro; D – Detritívoro; F – Frugívoro e N – Nectarívoro.

Família
         Espécie

Nome popular
Dieta 
Predominante*

Columbidae
Columbina talpacoti (Temminck, 
1810)

Rolinha
O

Patagioenas picazuro (Temminck, 
1813) Asa-branca O

Ramphastidae
Ramphastos toco Statius Muller, 
1776 Tucanuçu O



200 Curso de Ecologia de Campo 2017

Psittacidae
Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818)

Periquito-de-encontro-
amarelo F

Tyrannidae
Elaenia sp.
Elaenia fl avogaster (Thunberg, 
1822)

Guaracava-de-barriga-
amarela

O

Elaenia chiriquensis Lawrence, 
1865 Chibum O

Myiarchus tyrannulus (Statius 
Muller, 1776)

Maria-cavaleira-de-rabo-
enferrujado I

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 
1766) Bem-te-vi O

Myiodynastes maculatus (Statius 
Muller, 1776) Bem-te-vi-rajado O

Myiozetetes similis (Spix, 1825) Bentevizinho-de-penacho-
vermelho O

Tyrannus melancholicus Vieillot, 
1819 Suiriri I

Vireonidae
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 
1789) Pitiguari O

Corvidae
Cyanocorax cristatellus 
(Temminck, 1823) Gralha-do-campo O

Turdidae
Turdus leucomelas Vieillot, 1818 Sabiá-barranco O

Thraupidae
Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) Sanhaçu-cinzento O

Tangara cayana (Linnaeus, 1766) Saíra-amarela O

Nemosia pileata (Boddaert, 1783) Saíra-de-chapéu-preto O

Volatinia jacarina (Linnaeus, 
1766) Tiziu G

Coryphospingus cucullatus 
(Statius Muller, 1776) Tico-tico-rei O

Tersina viridis (Illiger, 1811) Saí-andorinha O

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) Saí-azul O

Sporophila nigricollis (Vieillot, 
1823) Baiano G

Cardinalidae
Piranga fl ava (Vieillot, 1822) Sanhaço-de-fogo O

*(Del Hoyo et al. 2015)
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Foram registradas 189 visitas nos oito indivíduos de C. americana, 
com a retirada de aproximadamente 1.377 frutos, sendo 869 no cerrado 
sensu stricto e 509 no cerrado rupestre. Entre os modos de ingestão, o 
mais registrado foi “Engolir” (87,4%), seguido pela “Predação” (12,6%), 
não foram registrados casos de “Particular” o fruto. No cerrado rupestre 
25% dos frutos com sementes consumidos foram predadas, enquanto o 
restante de frutos consumidos (75%) foi engolido sem danos à semente 
(Fig. 2).
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Fig. 2 Modo de ingestão de frutos por aves em Curatella 
americana em duas fitofisionomias do Cerrado do Parque Estadual 

da Serra de Caldas Novas (PESCAN). Siglas: Pd - Predação, E - 
Engolir.

 Baixa sobreposição no padrão de consumo foi encontrada entre a 
assembleia de consumidores de frutos do cerrado sensu stricto e o cerrado 
rupestre. O PS observado foi 0,0968, já a sobreposição gerada pelo 
modelo variou de 0,0557 a 0,6451, com média de 0,1971. Desta forma, 
a sobreposição gerada pelo modelo é menor (p=0,04) que a esperada ao 
acaso, corroborando com a hipótese (Fig. 3).
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Fig. 3 Distribuição do valor de Similaridade Percentual (PS=0,0968) em relação à 
frequência de randomizações geradas a partir do modelo nulo. Valor observado de 

similaridade menor do que os valores gerados pelo modelo (p=0,040) (Sobs).

Para avaliar o potencial de dispersão das sementes de C. americana, 
as espécies Volatinia jacarina e Sporophila nigricolis foram excluídas da 
análise, porque são consideradas granívoras que podem causar algum dano 
no propágulo dos frutos. As espécies do gênero Elaenia foram agrupadas 
por apresentarem fator de confusão na identifi cação, visto que as espécies 
não apresentam diferenças visuais que permitem a diferenciação.

Nos indivíduos do cerrado sensu stricto, ocorreram 111 visitas com 
consumo de frutos (869 frutos, 7,82 ± 6,5 frutos/visita), com destaque do 
SDE para Tersina viridis (8,00), Turdus leucomelas (6,00) e Columbina 
talpacoti (5,16) (Fig. 4). Para o cerrado rupestre, foram registradas 78 
visitas com consumo de frutos (509 frutos, 6,53 ± 4,5 frutos/visita), com 
o destaque para o SDE nas espécies do gênero Elaenia (6,91) e para 
Cyanocorax cristatellus (2,78) (Fig. 5).

Sobs
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Fig. 4 Componentes quantitativos do SDE de 15 espécies de aves consumidoras de 
frutos da espécie Curatella americana no Cerrado sensu stricto do Parque Estadual 

da Serra de Caldas Novas (PESCAN). Isóclinas representam todas as combinações de 
número de visitas e número de frutos consumidos por visitas que resultam no mesmo 

SDE (Seed Disperser Effectiveness).

Fig. 5 Componentes quantitativos do SDE de 9 espécies de aves consumidoras de frutos 
da espécie Curatella americana no Cerrado rupestre do Parque Estadual da Serra de 
Caldas Novas (PESCAN). Isóclinas representam todas as combinações de número de 
visitas e número de frutos consumidos por visitas que resultam no mesmo SDE (Seed 

Disperser Effectiveness).
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Discussão

Em ambientes onde a dispersão de sementes é dominada por 
espécies de aves altamente especializadas para o consumo de frutos, o 
padrão de interação difere entre ambientes onde a maioria dos dispersores 
são espécies que fazem consumo de frutos oportunisticamente (Saavedra 
et al. 2014). O Cerrado, por fazer parte de um bioma fortemente sazonal, 
apresenta uma irregularidade temporal na distribuição de frutos, sendo 
que a maioria das espécies de plantas só ofertam frutos durante a estação 
chuvosa (Batalha et al. 2005). Essa irregularidade, que é característica de 
C. americana, é um entrave para a ocorrência de uma avifauna que tenha 
os frutos como seu recurso alimentar primário, o que leva a seleção de 
dispersores onívoros, que consomem além de frutos, insetos, sementes 
e outros recursos alimentares. Esse tipo de avifauna gera um padrão de 
consumo aleatório, com baixa especifi cidade entre as espécies que estão 
interagindo (Silva and Melo 2013) e sem infl uência dos atributos das aves 
na sua seleção de frutos (Silva et al. 2016).

O padrão aleatório na interação de frugivoria entre o cerrado sensu 
stricto e o cerrado rupestre retratam uma baixa sobreposição entre o padrão 
de consumo de frutos de C. americana. A assembleia de aves que consome 
e potencialmente dispersa as sementes de C. americana é marcadamente 
infl uenciada pela composição da avifauna disponível nos ambientes, sendo 
as afi nidades morfológicas e comportamentais das aves consumidoras 
fatores secundários. A interação entre assembleia de consumidores de 
uma mesma espécies vegetal é mediada por compatibilidade de atributos 
morfológicos ou comportamentais e por fatores históricos (Schleuning et 
al. 2014) e fi logenéticos (Rezende et al. 2007). Dessa forma, ambientes 
com espécies de aves mais especializadas no consumo de fruto tendem 
a apresentarem interações mais estritas entre elas e as plantas, onde a 
assembléia de consumidores da mesma espécie vegetal iria se manter 
constante, o que não foi registrado para C. americana.

Na ausência de um elevado número de espécies de aves competindo 
pelos frutos, algumas aves conseguem utilizar esse recurso de forma 
destrutiva para a planta (Martin 1985), como visto pronunciadamente no 
cerrado rupestre, onde mais de 25% dos frutos retirados de C. americana
apresentavam suas sementes destruídas. Esse fato se deve à presença de 
espécies como Volatinia jacarina e representantes do gênero Sporophila, 
que são granívoras e podem causar danos às sementes (Sick 1997; Cestari 
and Bernardi 2011). Esse padrão é diferente do registrado no cerrado sensu 
stricto, onde a maior quantidade de espécies de aves e consequente maior 
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competição pelos recursos de C. americana pode reduzir as visitações, 
como previamente relatado por Pizo (2004) e Silva et al. (2016).

Os potenciais dispersores de sementes observados são as espécies 
onívoras. Elaenia mostrou maior importância para os indivíduos 
encontrados no cerrado rupestre, demonstrando que espécies desse 
gênero, mesmo sendo generalistas, desempenham um papel importante 
na remoção de frutos em diferentes ambientes do Cerrado (Silva and 
Melo 201; Allenspach et al. 2012; Silva et al. 2016). No cerrado sensu 
stricto, a maior riqueza e contribuição de mais espécies na dispersão de 
C. americana pode ser decorrente da variedade do ambiente do entorno, 
como a presença de matas que abrigam espécies como Tersina viridis 
e Turdus leucomelas (Sick 1997; Del Hoyo et al. 2015). Assim, ao 
utilizarem o recurso e manterem visitações nos vários indivíduos de C. 
americana, essas espécies acabam desempenhando papel importante na 
dispersão de suas sementes.

A baixa similaridade encontrada na assembleia de aves que 
consome e potencialmente dispersa as sementes de C. americana entre as 
fitofisionomias do Cerrado corrobora com a hipótese, e parece ser mais 
influenciada pela composição da avifauna local do que por afinidades 
morfológicas e comportamentais das aves consumidoras, sendo composta 
em grande parte por aves generalistas. Elaenia se destacou por apresentar 
elevados valores de SDE para C. americana no cerrado rupestre, relevando 
a importância das espécies desse gênero para a dispersão das sementes 
nessa fitofisionomia. No cerrado sensu stricto, a maior variabilidade de 
espécies onívoras pode contribuir para a dispersão das sementes de C. 
americana, com destaque para Tersina viridis e Turdus leucomelas.
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VARIAÇÃO NA ARQUITETURA ARBÓREA SOB AÇÃO DO 
FOGO EM DUAS ESPÉCIES DO CERRADO

Maria Fernanda de Oliveira Ferreira

RESUMO

Para compreender melhor a história de vida de algumas espécies e 
como as mesmas respondem à adversidades, algumas análises podem 
ser realizadas. As plantas têm duas estratégias para escapar do fogo: 
a estratégia “lanky” (crescimento vertical) e a “corky” (crescimento 
lateral). O presente trabalho teve como objetivo investigar se variações 
na forma de crescimento de Aspidosperma tomentosum e Kielmeyera 
coriacea diferem entre áreas com maior e menor frequência de fogo e se 
elas se manifestam como lanky ou corky. A espessura da casca em relação 
à altura do indivíduo foi maior em área sujeita à maior frequência de fogo; 
a altura da 1ª folhagem foi menor; e a cobertura de dossel foi simétrica, 
demonstrando que a estratégia corky foi predominante em áreas com altas 
frequências de fogo.

Palavras-chave: Aspidosperma tomentosum, Kielmeyera coriacea, 
alometria, estratégia lanky, estratégia corky. 

Introdução

A teoria da história de vida discute características relacionadas à 
reprodução e crescimento dos indivíduos, e a forma em que a demanda 
conflitante direciona respostas estratégicas para atender a diversas 
pressões ambientais (Winemiller e Rose, 1992). Compreender as funções 
dos atributos adaptativos dos indivíduos, como seus mecanismos de 
defesa, reprodução e crescimento, ajuda a entender os fatores que afetam 
essa história de vida das espécies. A forma de crescimento das árvores 
é um exemplo de um atributo de suma importância ecológica (Coomes 
e Grubb, 1998) e a interação entre os fatores genotípicos e fenotípicos 
auxilia a moldar a arquitetura arbórea de um indivíduo adulto (Archibald 
e Bond, 2003). Para investigar essa arquitetura arbórea, a análise 
alométrica é utilizada para ajudar a compreender as diferentes respostas 
que um indivíduo apresenta sob determinada pressão ambiental. Através 
dessa análise, podemos mensurar a altura, o diâmetro do caule, diâmetro 
do dossel, entre outras variáveis (Kohyama e Hotta 1990).
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A arquitetura arbórea geralmente é o resultado de uma demanda 
confl itante entre crescimento vertical e lateral (Ackerly e Donoghue, 
1998). Fatores que podem direcionar a manifestação dessa demanda 
confl itante são: competição, incidência solar, herbivoria, fogo e clima 
(Archibald e Bond, 2003). A herbivoria causada, principalmente, por 
grandes mamíferos pode ser danosa para algumas espécies, mas como 
resposta a esse dano, uma gama de defesas estruturais foi desenvolvidas, 
como por exemplo, o crescimento vertical do indivíduo impossibilitando o 
acesso dos herbívoros às folhas novas localizadas no centro das folhagens 
(Archibald e Bond, 2003). O fogo por sua vez é um importante agente que 
atua na manutenção das savanas (Murphy & Bowman 2012), e sendo o 
Cerrado a savana brasileira, ele atua de forma direta e/ou indireta para o 
cenário tão característico deste bioma. No Cerrado, o fogo é um processo 
natural e comum na estação seca, sua presença ou ausência causam 
alterações na estrutura e composição da vegetação (Felfi li et al. 2000). 
Nestes ambientes, os arbustos se recuperam mais rapidamente através do 
brotamento (D’Antonio e Vitousek, 1992), entretanto, o fogo pode ser 
prejudicial para os indivíduos maiores, pois o processo de substituição da 
biomassa perdida exige processos mais complexos para se restabelecerem, 
logo, o crescimento vertical rápido pode ser uma das estratégias contra 
essa adversidade (Archibald e Bond, 2003).

Em resposta às adversidades, as plantas arbóreas podem investir 
em duas estratégias para escapar do fogo: a estratégia “lanky” e a “corky”. 
A estratégia lanky diz respeito ao crescimento vertical rápido para atingir 
o dossel acima da zona de fogo, resultando em indivíduos maiores e com 
casca menos espessa (Wakeling, Staver & Bond 2011), já a estratégia 
corky se refere ao crescimento lateral rápido resultando em uma casca 
mais espessa, possibilitando maior resistência ao fogo (Gignoux, Clobert 
e Menaut, 1997). A espécie Acacia karroo é uma representante da 
estratégia lanky, pois possui um crescimento vertical precoce (Archibald 
e Bond, 2003); e a espécie Diospyros hispida é uma representante da 
estratégia corky apresentando a espessura de casca maior se comparada 
ao crescimento vertical (Dantas e Pausas, 2013).

Baseando na importância de compreender a história de vida das 
espécies do Cerrado para a sua conservação, e nas estratégias utilizadas 
como respostas ao fogo, utilizando a alometria como base para essas 
investigações, o presente trabalho teve como objetivo principal investigar 
se algumas variações na forma de crescimento de Aspidosperma 
tomentosum Mart (Apocynaceae) e Kielmeyera coriacea Mart 
(Clusiaceae) diferem em áreas com maior e menor frequência de fogo 



211Curso de Ecologia de Campo 2017

e se elas se manifestam como lanky ou corky. Levantamos a seguinte 
hipótese: a espessura da casca será menor e, consequentemente, a altura 
da 1ª folhagem será maior; a cobertura de dossel será menor e assimétrica, 
demonstrando assim que essas espécies apresentam a estratégia corky. 

Materiais e Métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 
(PESCAN), localizado entre os munícios de Caldas Novas e Rio Quente, 
GO, (17°46’28,88’’S; 48°40’46,07’’O), com área de aproximadamente 
12.315 ha. O domínio vegetacional prevalente é o Cerrado, com 
características predominantemente de cerrado sensu stricto, entretanto 
o cerradão, campo sujo, campo rupestre e floresta estacional decídua 
também estão presentes (PESCAN, 2015). De acordo com a classificação 
climática de Koppen-Geiger, 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).

Fig. 1 Área do PESCAN dividida em quadrantes e somatório de ocorrência de fogo em 
cada região nos meses de setembro de 1984 a 2017. QI: cinco anos, Q2: quatro anos, 

Q3: três anos e Q4: dois anos.
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Coleta de dados

De acordo com outro trabalho realizado na área de estudo (Silva 
et al. Em publicação), o qual dividiu a área do PESCAN em quadrantes 
e quantifi cou a ocorrência do fogo no mês de setembro dos anos de 1984 
a 2017.  Através de imagens de satélites trabalhadas com o programa 
QGIS, obteve-se o seguinte resultado: no primeiro quadrante, houve 
ocorrência de fogo em cinco anos, no segundo quadrante, em quatro anos, 
no terceiro quadrante, em três anos e, no quarto quadrante, em dois anos 
(Fig. 1). Os quadrantes um e quatro foram selecionados para o estudo por 
apresentarem a maior e menor frequência de fogo, respectivamente.

Realizamos as coletas nos dias 16 e 17 de novembro de 2017 em duas 
áreas diferentes próximas à trilha, uma área localizada no quadrante um 
e outra área localizada no quadrante quatro. Em cada local, identifi camos 
e analisamos sete indivíduos de A. tomentosum e sete indivíduos de K. 
coriacea distantes, no mínimo, 1 m entre si, totalizando 28 indivíduos 
de cada (56 indivíduos no total). As medidas tiradas foram: extensão da 
copa da árvore de uma ponta a outra em sentidos transversais (diâmetro 
maior, D

maior
 e diâmetro menor, D

menor
); a altura da primeira ramifi cação 

em relação ao solo; altura da primeira folhagem; diâmetro na altura do 
solo (DAS); altura do indivíduo; e espessura da casca.

Análises estatísticas

Com o objetivo de averiguar as medidas de crescimento arbóreo são 
infl uenciadas pela área com maior ocorrência de fogo e se há uma possível 
diferenciação entre as áreas, utilizamos um modelo linear misto (LMM). 
Para realizar as análises estatísticas, utilizamos os valores da espessura 
de casca; a razão da espessura de casca pelo DAS; a razão da altura pelo 
DAS; a área de copa (AC) calculada como AC = 0,25*π*D

maior
*D

menor
; 

comprimento de copa (CC) calculado como CC = altura do indivíduo - 
altura da 1ª folhagem; altura da primeira folhagem; e a razão de D1 por 
D2. Todas as análises foram realizadas no programa R (versão 3.42).

Resultados

Nossos resultados mostram que houve diferença entre a espessura 
de casca entre as áreas com diferentes regimes de fogo (t=-2,289, gl=53, 
p<0,01, Fig. 2), sendo que a espessura de casca foi maior na área com 
maior incidência de queimadas quando comparada com a área com 
incidência menor. Esse resultado também é verdadeiro quando analisando 
as espécies separadamente (Fig. 3A e B).
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Fig. 2 Relação entre espessura de casca (mm) em áreas com fogo (F) e não fogo (NF).

Fig. 3 Relação entre espessura de casca (mm) em áreas com fogo (F) e não fogo (NF) 
em A) Aspidosperma tomentosum e B) Kielmeyera coriacea.

Também encontramos uma diferença na razão da espessura/
circunferência entre as áreas analisadas (t=-5,808, gl=53, p<0,01, Fig. 
4), sendo que essa razão foi maior na área com maior incidência de fogo. 
Esse resultado se repetiu analisando as espécies separadas (Fig. 5 A e B).
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Fig. 4 Relação entre a razão da espessura/circunferência e áreas com fogo (F) e não fogo 
(NF).

Fig. 5 Relação entre a razão da espessura/circunferência e áreas com fogo (F) e não fogo 
(NF) em A) Aspidosperma tomentosum e B) Kielmeyera coriacea.

Houve diferença na razão da altura/circunferência entre as áreas 
(t=-2,242, gl=54, p=0,0291, Fig. 6), sendo que essa razão foi maior na área 
sujeita a mais queimada quando comparada com menor efeito do fogo. 
Esse resultado também foi encontrado analisando as espécies separadas 
(Fig. 7 A e B). Por outro lado, não houve diferença nos demais atributos 
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analisados entre as áreas: a área de copa (t=-1,962, gl=53, p=0,055), o 
comprimento de copa (t=-1,899, gl=53, p=0,0630), a altura da primeira 
folhagem (t=0,859, gl=53, p=0,3940) e a razão de D

maior
/D

menor
 (t=-0,229, 

gl=54, p=0.82).

Fig. 6 Relação entre a razão da altura/circunferência e áreas com fogo (F) e não fogo 
(NF).

Fig. 7 Relação entre a razão da altura/circunferência e áreas com fogo (F) e não fogo 
(NF) em A) Aspidosperma tomentosum e B) Kielmeyera coriacea.
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Discussão 

Com o intuito de avaliar se as duas espécies estudadas se 
enquadravam em alguma estratégia apresentada (lanky ou corky), onde a 
estratégia lanky diz respeito ao crescimento vertical rápido e a corky no 
crescimento horizontal rápido (Dantas e Pausas, 2013), observamos que 
os nossos resultados demonstram que a estratégia corky foi predominante 
em áreas sujeitas a altas frequências de fogo. 

Em condições ambientais similares, a demanda confl itante entre 
esse tipo de crescimento se dá como uma forma de proteção, um isolante 
térmico o qual evita que o calor excessivo atinja o câmbio vascular 
(Guedes, 1993). O espessamento da casca é um mecanismo de defesa 
dessa região sensível com a função de impossibilitar a queima de uma área 
vital (Gignoux et al. 1997). Outra hipótese corroborada pelos resultados 
foi a maior altura dos indivíduos em relação às suas circunferências. 
E mesmo que, marginalmente signifi cativos, nossos resultados não 
corroboram com as predições de que área de copa e cobertura do dossel 
sejam menores em ambientes com maior frequência de fogo. Entretanto, 
o resultado apresentado também se enquadra na estratégia corky, logo, o 
trade-off  dos indivíduos foi voltado para o crescimento lateral. Um fator 
que pode ter contribuído para essa resposta é o de que a pressão seletiva 
do fogo está concentrada no estágio em que as plantas têm 2-3m de altura 
(Bond, 2008), e que a diferença nessas alometrias são mais evidentes em 
plantas menores (Dantas e Pausas, 2013) e os indivíduos aqui avaliados 
variam em altura.  

Apesar de apontarmos duas estratégias principais como defesa do 
fogo (lanky e corky), esse trade-off  pode não explicar todas as variações 
de resposta que uma planta pode obter como proteção. Ainda, indivíduos 
de espécies diferentes podem responder de forma análoga a uma mesma 
pressão ambiental de acordo com o estágio de desenvolvimento em que 
se encontram (Cirne, 2002; Medeiros & Miranda 2005). Com o mesmo 
raciocínio, acreditávamos encontrar uma maior altura da primeira 
folhagem como forma de defesa para que o indivíduo fugisse da zona de 
fogo (Gignoux et al. 1997), entretanto, nossos resultados não corroboraram 
nossa hipótese. Para a cobertura do dossel, esperávamos encontrar um 
valor que representasse assimetria de copa uma vez que, indivíduos cuja 
estratégia é o crescimento vertical rápido, poucos recursos são atribuídos 
para o crescimento lateral, podendo causar esse crescimento irregular da 
área de copa, como resultado do trade-off  (Tomlinson, 1987). Contudo, 
não conseguimos explicar essa relação.
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Fatores externos não considerados, em relação ao local, podem ter 
influenciado nesse resultado negativo. E como as plantas são sensíveis 
ao clima (Rosell, 2016), disponibilidade de nutrientes (Hoffmann et al. 
2012), solo, altitude, precipitação, defesa contra patógenos (Rosell et al. 
2014) entre outros, essas manifestações podem ser decorrentes de muitas 
variáveis. Ainda, a resistência ao fogo depende da intensidade do mesmo 
e do grau de resistência e proteção de determinada planta (Frost, 1984), 
dificultando a classificação limitada de algumas características.

Diante dos resultados obtidos em que a estratégia corky foi 
predominante em área sujeitas a alta frequência de fogo, percebemos 
que para essa classificação, algumas medidas não se enquadraram como 
esperávamos, diante disso mais estudos são necessários para a melhor 
compreensão de estratégias de defesa contra o fogo em plantas do Cerrado. 
Compreender as histórias de vida e comportamento ecológico é de suma 
importância para o entendimento desse efeito e para conseguirmos 
realizar um manejo do fogo de forma mais eficiente, assim como entender 
o comportamento de uma comunidade e como essa se manifesta de acordo 
com a pressão ambiental sofrida.
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INFLUÊNCIA DA DISPOSIÇÃO ESPACIAL NA 
FRUGIVORIA DE Curatella americana L. (DILLENIACEAE) 

Marina Neves Ferreira Silva
Luís Pedro Mendes Paniago

RESUMO

As plantas investem em diversas características para atrair frugívoros 
e aumentar as chances de dispersar suas sementes. Dentre essas 
características estão: ofertar muitos frutos por um curto tempo e/ou 
formar agregações com outras plantas em frutificação. Assim, o objetivo 
do estudo foi avaliar se existem diferenças na remoção de frutos retirados 
e no tempo de forrageamento das aves em indivíduos de Curatella 
americana dispostos de modo agrupado ou isolado. Realizamos 32 
horas de observações focais em quatro indivíduos, dois agrupados e 
dois isolados. Registramos 11 espécies de aves, 78 visitas e 477 frutos 
consumidos. O número de frutos retirados apresentou diferença entre as 
parcelas de plantas agrupadas e isoladas, sendo estes maiores nas plantas 
que estavam agrupadas. Não houve diferença entre as médias dos tempos 
de forrageamento das aves entre as duas parcelas. A grande quantidade de 
recursos oferecidos por plantas dispostas de modo agregado geralmente 
está associada a visitas muito frequentes de frugívoros devido a estratégia 
de forrageamento ótimo que garante o consumo de muitos frutos 
nutritivos com pouco gasto de energia pelos animais. Embora o tempo 
de forrageamento nas plantas agrupadas e isoladas não ter diferido, os 
indivíduos isolados recebem pouca quantidade de visitas com tempo de 
forrageamento maior, compensando os indivíduos agrupados em que as 
aves ficam pouco tempo na planta.

Palavras-chave: dispersão de sementes, frugivoria, agrupado, isolado, 
lixeira, forrageamento

Introdução

A dispersão de sementes é um mecanismo usado pelas plantas para 
aumentar as chances de sua prole colonizar novos ambientes por meio 
do deslocamento das sementes para locais mais favoráveis à germinação 
e ao crescimento dos novos indivíduos (Howe and Smallwood 1982; 
Jordano et al. 2011; Nogales et al. 2017). Nas regiões tropicais, a forma 
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de dispersão de sementes mais comum é a zoocórica, que é realizada por 
meio de agente animal (Terborgh et al. 2002). As aves são uns dos mais 
importantes frugívoros dispersores de sementes, devido à sua abundância, 
riqueza de espécies e características morfológicas diversas, que ajudam 
na manipulação do fruto e, normalmente, dispersam as sementes em 
condições viáveis para germinação. Além disso, elas conseguem maior 
deslocamento pelo voo, são fi éis ao recurso, realizam visitas rápidas e 
necessitam descarregar o peso das sementes (Fleming and John Kress 
2011; Howe and Smallwood 2013). Esses fatores contribuem para que as 
sementes sejam dispersas em maior extensão, aumentando as chances de 
se estabelecerem em locais onde a densidade das plantas é relativamente 
baixa (Nishitani et al. 1999; Jordano et al. 2007).

A efetividade dos frugívoros na dispersão das sementes depende 
da quantidade de sementes que eles são capazes de carregar e disseminar 
em locais com grandes possibilidades de estabelecimento (Traveset 
et al. 2014). Para tal, o frugívoro precisa ser considerado um dispersor 
legítimo, para que a remoção do fruto leve ao sucesso da dispersão. 
Aqueles consumidores que danifi cam as sementes ou as dispersam 
abaixo da planta mãe não são considerados frugívoros efetivos. Assim 
o comportamento de alimentação do frugívoro, sua manipulação com o 
fruto e seu deslocamento pós-alimentar que determinam se a dispersão da 
semente será sucedida (Jordano and Schupp 2000).

As plantas investem em diversos fatores para atrair frugívoros 
e garantir a dispersão de suas sementes (Gonzalez-Castro et al. 2015). 
Dentre eles estão: manter um padrão de frutifi cação, ofertar pouca 
quantidade diária de frutos por um tempo longo ou ofertar muitos 
frutos por curto tempo (Silveira et al. 2013), oferecer frutos atrativos 
nutricionalmente (Schaefer et al. 2003) e de colorações conspícuas (Baird 
1980; Caro and Allen 2017). Além dessas estratégias, algumas plantas 
podem se benefi ciar da frutifi cação em agrupamentos com outras plantas 
para atrair mais eventos de frugivoria. Isso pode aumentar as chances 
da dispersão de suas sementes ser bem-sucedida (Morales et al. 2012; 
Navarro et al. 2017).

A abundância de frutos que está última estratégia citada oferece, 
pode contribuir para o forrageamento ótimo dos animais, onde há 
otimização do ganho de energia com o tempo de energia gasto na procura e 
na manipulação do alimento (Shochat et al. 2004; Fontúrbel et al. 2017a). 
Isso não é diferente nas aves frugívoras que geralmente procuram locais 
com abundância de frutos para compensar o ganho nutritivo (Fontúrbel 
et al. 2017a). 
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A frugivoria por aves no Cerrado é comum, sendo registradas 
diversas famílias como potenciais dispersoras de sementes, dentre elas: 
Psittacidae, Mimidae, Tyrannidae, Turdidae, Columbidae, Passerellidae, 
Icteridae, Thraupidae e Picidae (Franciso and Galetti 2001; Francisco and 
Galetti 2002; Melo et al. 2003; Faustino and Machado 2006; Allenspach 
and Dias 2012; Maruyama et al. 2013). A Curatella americana L. 
(Dilleniaceae) é uma espécie típica do Cerrado e possui frutos com 
características ornitocóricas, apresentando muitos registros de aves 
forrageando como potenciais dispersores de suas sementes (Oliveira 
et al. 2012; Pascotto et al. 2012; Purificação et al. 2014). Além disso, 
como plantas no Cerrado ocorrem espaçadamente ou em pequenos 
agrupamentos (Eiten 1972; Ribeiro and Walter 1998), C. americana 
também pode apresentar as mesmas disposições espaciais, assim como é 
encontrado em observações de campo. 

Tendo em vista as disposições espaciais que a espécie oferece, os 
objetivos do nosso estudo foram (i) avaliar se existe diferença na remoção 
de frutos por aves nos indivíduos de C. americana dispostos espacialmente 
de modo agrupado e isolado e (ii) verificar se existe diferença no tempo de 
forrageamento das aves nos dois padrões de distribuição. Nossas predições 
são que indivíduos agrupados terão maior número de frutos retirados. Pois 
quanto mais indivíduos frutificando, mais recurso é oferecido, o que leva 
a mais atração pelas aves e consequentemente mais consumo. Devido a 
isso, esperamos também que as aves invistam mais tempo se alimentando 
dos frutos dos indivíduos de C. americana dispostos de modo isolado.

Materiais e métodos

Área de estudo

O Parque Estadual Serra de Caldas Novas (PESCaN) foi criado 
pela lei 7.282/1970 e encontra-se situado entre as cidades de Caldas 
Novas e Rio Quente, Goiás, Brasil. Consiste em uma área de 12.315,36 
ha e topo com 1.043 m de altitude em formato de elipse (Caldas 1997). O 
parque representa uma importante área de proteção ambiental do Cerrado 
com diferentes fisionomias, entre elas estão floresta de galeria, cerradão, 
cerrado sentido restrito, campo rupestre e veredas (Iglesias et al. 2011). A 
pluviosidade média anual da região é de cerca de 1.576 mm com a estação 
chuvosa compreendendo o período de outubro a março e a estação seca 
nos meses de abril a setembro. O clima da região é tropical chuvoso de 
savana, quente e úmido, com chuvas durante o verão (Alvares et al. 2013).
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Fig. 1 Vista aérea do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCaN), Caldas 
Novas, Goiás, Brasil (Fonte: Google Earth).

Objeto de estudo

Curatella americana é uma árvore decídua de 6 a 10 m de altura, 
ocorrendo desde a América Central até a Bolívia, na América do Sul 
(Bruniera and Groppo 2010). É típica do Cerrado, ocorrendo em quase 
todos os territórios brasileiros do norte, centro-oeste e sudeste do Brasil. 
A espécie é conhecida popularmente como “lixeira” devido suas folhas 
coriáceas e ásperas. Seus frutos ocorrem de setembro a dezembro, são 
avermelhados com diâmetro médio de 1,5 cm, contendo de duas a cinco 
sementes (Lorenzi 1992). Cada semente é coberta por um arilo branco 
completo ou incompleto (Bruniera and Groppo 2010).

Delineamento amostral

O trabalho foi realizado de 15 a 18 de novembro de 2017, 
durante a estação chuvosa numa área de cerrado sentido restrito. Foram 
marcadas duas parcelas de 200 m² e selecionados quatro indivíduos de 
lixeira, duas espécies em cada parcela, separadas uma da outra por 15 m 
aproximadamente. Uma parcela continha dez indivíduos de C. americana
agrupados (parcela agrupada) e a outra continha quatro indivíduos 
espalhados (parcela isolada). Foram realizadas observações focais nos 
quatro indivíduos, que totalizaram 32 horas (oito para cada indivíduo).

Para verifi car a diferença no número de frutos retirados e no tempo 
de forrageamento das aves em cada parcela, foram registrados o número 
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de frutos retirados e o tempo de forrageamento de cada visita. As aves 
foram identificadas e os seus comportamentos foram registrados desde 
sua chegada à arvore até sua saída. O consumo de frutos não implica na 
dispersão efetiva da semente retirada da planta-mãe (Schupp 1993). O 
modo de consumo foi classificado de acordo com Schupp (1993): S – 
engolir a semente inteira (semente e arilo), AC – consumidores de arilos 
que descartam as sementes, e SD – predadores de sementes, que destroem 
a semente durante a alimentação.

Análise estatística

Utilizamos um Modelo Linear Geral Misto (GLMM) para verificar 
as diferenças existentes no número de frutos retirados e no tempo de 
forrageamento entre as parcelas de plantas isoladas e agrupadas através 
dos pacotes lme4 (Bates et al. 2014) e lmerTest (Kuznetsova et al. 2017) 
do software R 3.0.1 (R Core Team, 2017).

Resultados

Foram registradas 11 espécies de aves de 6 famílias se alimentando 
dos frutos de C. americana (Tabela 1). Ao total, 78 visitas foram 
registradas e 477 frutos foram consumidos. A ordem Passeriformes foi 
a mais representativa na remoção dos frutos com a família Tyrannidae 
com maior número de espécies responsáveis pelo consumo. A parcela 
agrupada recebeu 62 visitas com 357 frutos retirados e parcela isolada 
obteve 41 visitas com 120 frutos retirados.

Tabela 1 Espécies observadas consumindo frutos de Curatella americana no Parque 
Estadual da Serra de Caldas (PESCaN) e suas respectivas dietas. ¹Dieta Predominante: 

(O) Onívoro, (I) Insetívoro, (G) Granívoro. (Del Hoyo et al. 2015).

Espécies Nome popular
¹Dieta 
Predominante

Piciformes
Ramphastidae
Ramphastos toco Statius Muller, 1776 Tucanuçu O

Passeriformes
Tyrannidae
Elaenia sp.

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) Guaracava-de-barriga-
amarela

O

Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865 Chibum O
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Tyrannus melancholicus Vieillot, 
1819 Suiriri I

Vireonidae
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) Pitiguari O

Corvidae
Cyanocorax cristatellus (Temminck, 
1823) Gralha-do-campo O

Turdidae
Turdus leucomelas Vieillot, 1818 Sabiá-barranco O

Thraupidae

Coryphospingus cucullatus (Statius 
Muller, 1776) Tico-tico-rei O

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) Saí-azul O

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) Tiziu G

Nas observações de campo, foi verifi cado que a espécie Volatinia 
jacarina predava as sementes dos frutos e/ou descartavam-nas embaixo 
da planta mãe. Sendo assim, esta espécie não foi considerada dispersora 
de sementes e manteve-se apenas o registro das possíveis dispersoras dos 
frutos de C. americana para as análises estatísticas.

Houve diferença na média do número de frutos retirados entre as 
parcelas de plantas agrupadas e isoladas, sendo estes maiores nas plantas 
que estavam agrupadas (t =-2,222, gl=76; p=0,029, Fig. 2). Não houve 
diferença entre as médias dos tempos de forrageamento das aves entre as 
duas parcelas (t=-0,375, gl =76, p=0,741, Fig. 3).

Fig. 2 Log do número de frutos retirados de Curatella americana nas parcelas de plantas 
agrupadas e isoladas no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, GO, Brasil.
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Fig. 3 Log do tempo de forrageamento das aves que retiraram os frutos de Curatella 
americana nas parcelas de planta agrupadas e isoladas no Parque Estadual da Serra de 

Caldas Novas, GO, Brasil.

Discussão

Nossos resultados mostram que existe uma diferença na remoção de 
frutos entre plantas agrupadas e isoladas espacialmente de C. americana 
(Fig. 2). Essa diferença mostra um maior número de frutos retirados de C. 
americana nas plantas que frutificaram em agrupamento pois receberam 
mais visitas. O padrão observado em nosso trabalho pode ser explicado 
uma vez que plantas que frutificam agrupadas com outros indivíduos, 
sendo da mesma espécie ou não, tendem a ter maior quantidade de 
frutos retirados (Carlo and Morales 2008; Navarro et al. 2017). Porém, o 
tempo de forrageamento das aves entre os dois grupos não diferiu (Fig. 
3). Era esperado que o tempo de forrageamento fosse menor nas plantas 
agrupadas, pois o deslocamento das aves é mais curto quando há mais 
plantas frutificando juntas (Carlo and Morales 2008). 

A grande quantidade de recursos disponível geralmente está 
associada a visitas muito frequentes de frugívoros e consequentemente a 
um menor tempo de forrageamento das aves. Isto é resposta da estratégia 
de forrageamento ótimo que garante o consumo de muitos frutos nutritivos 
com pouco gasto de energia pelos animais (Pyke et al. 1977; Shochat et 
al. 2004; Watanabe et al. 2014). Sendo assim, plantas agrupadas possuem 
maior remoção de frutos do que isoladas (Fig. 2) (Morales et al. 2012). 
Essa agregação pode se dar pelo fato de que, os frugívoros acabam 
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dispersando as sementes próximas da plantas-mãe de maneira a formar 
agregações (Carlo and Morales 2008; Morales et al. 2012; Chanthorn et 
al. 2017).

Embora o tempo de forrageamento nas plantas agrupadas e isoladas 
não ter diferido, as plantas de lixeira compensam o consumo de seus 
frutos com a quantidade de visita. Os indivíduos isolados recebem pouca 
quantidade de visitas com tempo de forrageamento maior. Elas precisam 
aproveitar o máximo desse indivíduo, uma vez que irão gastar energia 
se fi carem deslocando muito entre individuios que estço longe uns dos 
outros. Ao contrário, nos indivíduos agrupados as aves realizam muita 
visita com tempo de forrageamento menor (Fontúrbel et al. 2017b, a).

Apesar do padrão de agregação contribuir para uma maior remoção 
dos frutos de C. americana, outros estudos precisam ser feitos quanto a 
viabilidade da dispersão de sementes nos padrões de distribuição e efeitos 
sobre a manutenção e conservação das espécies, assim como maiores 
efeitos causados nos indivíduos interagentes. 

Agradecimentos

Agradecemos à Universidade Federal de Uberlândia, aos professores 
e monitores do Curso de Campo pela organização e ensinamentos durante 
a disciplina e à gerencia do Parque Estadual Serra de Caldas Novas. 

Referências

Allenspach N, Dias M (2012) Frugivory by birds on Miconia albicans 
(MELASTOMATACEAE), in a fragment of cerrado in São Carlos, 
southeastern Brazil. Brazilian J Biol 72:407–413. doi: 10.1590/S1519-
69842012000200024

Alvares CA, Stape JL, Sentelhas PC, et al (2013) Köppen’s climate 
classifi cation map for Brazil. Meteorol Zeitschrift 22:711–728. doi: 
10.1127/0941-2948/2013/0507

Baird JW (1980) The Selection and Use of Fruit by Birds in an Eastern 
Forest. Wilson Ornithol Soc 92:63–73

Bates D, Mächler M, Bolker B, Walker S (2014) Fitting Linear Mixed-
Eff ects Models using lme4. J Stat Softw

Bruniera CP, Groppo M (2010) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: 
Dilleniaceae. Bol Botânica da Univ São Paulo 28:59–67



229Curso de Ecologia de Campo 2017

Caldas PE da S de (1997) Agência Ambiental do Estado de Plano de Manejo 
do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. In: Cent. Tecnológico Eng. 
LTDA. http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2017-03/plano_de_
manejo_do_parque_estadual_da_serra_de_caldas_novas.pdf. Accessed 2 
Mar 2018

Carlo TA, Morales JM (2008) Inequalities in fruit-removal and seed 
dispersal: Consequences of bird behaviour, neighbourhood density 
and landscape aggregation. J Ecol 96:609–618. doi: 10.1111/j.1365-
2745.2008.01379.x

Caro T, Allen WL (2017) Interspecific visual signalling in animals 
and plants: a functional classification. Philos Trans R Soc B Biol Sci 
372:20160344. doi: 10.1098/rstb.2016.0344

Chanthorn W, Wiegand T, Getzin S, et al (2017) Spatial patterns of 
local species richness reveal importance of frugivores for tropical forest 
diversity. J Ecol 12:3218–3221. doi: 10.1111/1365-2745.12886

Del Hoyo J, Elliott A, Sargatal J, Christie DA, de Juana E (2015) 
Handbook of the birds of the world alive. Lynx Edicions. http://www.
hbw.com/. Acessado 22 março 2018

Eiten G (1972) The Cerrado Vegetation of Brazil. Bot Rev 38:201–341

Faustino TC, Machado CG (2006) Frugivoria por aves em uma árrea de 
campo rupestre na Chapada Diamantina, BA. Rev Bras Ornitol 14:137–
143

Fleming TH, John Kress W (2011) A brief history of fruits and frugivores. 
Acta Oecologica 37:521–530. doi: 10.1016/j.actao.2011.01.016

Fontúrbel FE, Jordano P, Medel R (2017a) Plant-animal mutualism 
effectiveness in native and transformed habitats: Assessing the coupled 
outcomes of pollination and seed dispersal. Perspect Plant Ecol Evol Syst 
28:87–95. doi: 10.1016/j.ppees.2017.09.003

Fontúrbel FE, Salazar DA, Medel R (2017b) Why mistletoes are more 
aggregated in disturbed forests? The role of differential host mortality. 
For Ecol Manage 394:13–19. doi: 10.1016/j.foreco.2017.03.028

Francisco MR, Galetti M (2002) Aves como potenciais dispersoras de 
sementes de Ocotea pulchella Mart. (Lauraceae) numa área de vegetação 
de cerrado do sudeste brasileiro. Rev Bras Botânica 25:11–17. doi: 
10.1590/S0100-84042002000100003



230 Curso de Ecologia de Campo 2017

Franciso MR, Galetti M (2001) Frugivoria e dispersão de sementes de 
Rapanea lancifolia (Myrsinaceae) por aves numa área de cerrado do 
Estado de São Paulo, sudeste do Brasil. Ararajuba 9:13–19

Gonzalez-Castro A, Yang S, Nogales M, Carlo TA (2015) Relative 
importance of phenotypic trait matching and species’ abundances in 
determining plant-avian seed dispersal interactions in a small insular 
community. AoB Plants 7:plv017-plv017. doi: 10.1093/aobpla/plv017

Howe HF, Smallwood J (1982) Ecology of Seed Dispersal. Annu Rev Ecol 
Syst 13:201–228. doi: doi.org/10.1146/annurev.es.13.110182.001221

Howe HF, Smallwood J (2013) Ecology of Seed Dispersal Ecology of 
Seed Dispersal. 13:201–228

Iglesias J de OV, Junqueira DI, Rando JG, Moura TM de (2011) Listagem 
das Leguminosae - Caesalpinioideae no Parque Estadual da Serra de 
Caldas Novas, Goiás, Brasil. Rev Bras Biociência 9:421–427

Jordano P, Forget P-M, Lambert JE, et al (2011) Frugivores and seed 
dispersal: mechanisms and consequences for biodiversity of a key 
ecological interaction. Biol Lett 7:321–323. doi: 10.1098/rsbl.2010.0986

Jordano P, Garcia C, Godoy J a, Garcia-Castano JL (2007) Diff erential 
contribution of frugivores to complex seed dispersal patterns. Proc Natl 
Acad Sci 104:3278–3282. doi: 10.1073/pnas.0606793104

Jordano P, Schupp EW (2000) Seed Disperser Eff ectiveness: The Quantity 
Component and Patterns of Seed Rain for Prunus mahaleb. Ecol Monogr 
70:591. doi: 10.2307/2657187

Kuznetsova A, Brockhoff  PB, Christensen RHB (2017) Tests in Linear 
Mixed Eff ects Models. In: R Packag. version 2.0–33. https://cran.r-
project.org/package=lmerTest

Lorenzi H (1992) Árvores brasileiras: manual de identifi cação e cultivo 
de plantas arbóreas nativas do Brasil. Nova Odessa, Plantarum, 352p

Maruyama PK, Borges MR, Silva PA, et al (2013) Avian frugivory in 
Miconia (Melastomataceae): contrasting fruiting times promote habitat 
complementarity between savanna and palm swamp. J Trop Ecol 29:99–
109. doi: 10.1017/S0266467413000138

Melo C, Bento EC, Oliveira PE (2003) Frugivory and dispersal of Faramea 
cyanea (Rubiaceae) in cerrado woody plant formations. Brazilian J Biol 
63:75–82. doi: 10.1590/S1519-69842003000100010



231Curso de Ecologia de Campo 2017

Morales JM, Rivarola MD, Amico G, Carlo TA (2012) Neighborhood 
effects on seed dispersal by frugivores: testing theory with a mistletoe–
marsupial system in Patagonia. Ecology 93:741–748. doi: 10.1890/11-
0935.1

Navarro AB, Alexandrino ER, Bovo AAA, et al (2017) Embaúba atrai 
mais eventos de frugivoria por aves quando associada a plantas vizinhas 
frutificando. Viçosa

Nishitani S, Takada T, Kachi N (1999) No Title. Plant Ecol 141:179–189. 
doi: 10.1023/A:1009896111536

Nogales M, González-Castro A, Rumeu B, et al (2017) Contribution 
by vertebrates to seed dispersal effectiveness in the Galápagos Islands: 
a community-wide approach. Ecology 98:2049–2058. doi: 10.1002/
ecy.1816

Oliveira AKM, Nunes AC, Farias GC (2012) Predation of Curatella 
americana seeds by Aratinga aurea parrots. Rev Bras Biociencias 10:526-
529

Pascotto MC, Caten H Ten, Oliveira JPF de (2012) Birds as potential 
seed dispersers of Curatella americana L. (Dilleniaceae) in the Brazilian 
Cerrado. Ornitol Neotrop 23:583–593

Purificação KN, Pascotto MC, Pedroni F, et al (2014) Interactions 
between frugivorous birds and plants in savanna and forest formations 
of the Cerrado. Biota Neotrop 14:. doi: 10.1590/1676-06032014006814

Pyke GH, Pulliam HR, Charnov EL (1977) Optimal Foraging: A Selective 
Review of Theory and Tests. Q Rev Biol 52:137–154

Ribeiro JF, Walter BMT (1998) Fitofisionomias do bioma Cerrado. In: 
Sano S, De AS (eds) Cerrado: ambiente e flora. EMBRAPA-CPAC, 
Platina, pp 89–166

Schaefer HM, Schmidt V, Bairlein F (2003) Discrimination abilities for 
nutrients: which difference matters for choosy birds and why? Anim 
Behav 65:531–541. doi: 10.1006/anbe.2003.2089

Schupp EW (1993) Quantity, Quality and the Effectiveness of Seed 
Dispersal by Animals. Vegetatio 107/108:15–29

Shochat E, Lerman SB, Katti M, Lewis DB (2004) Linking Optimal 
Foraging Behavior to Bird Community Structure in an Urban‐Desert 
Landscape: Field Experiments with Artificial Food Patches. Am Nat 
164:232–243. doi: 10.1086/422222



232 Curso de Ecologia de Campo 2017

Silveira FAO, Fernandes GW, Lemos-Filho JP (2013) Seed and Seedling 
Ecophysiology of Neotropical Melastomataceae: Implications for 
Conservation and Restoration of Savannas and Rainforests. Ann Missouri 
Bot Gard 99:82–99. doi: 10.3417/2011054

Terborgh J, Pitman N, Silman M, et al (2002) Maintenance of tree 
diversity in tropical forests. In: Levey DJ, Silva WR, Galetti M (eds) 
Seed dispersal and frugivory: ecology, evolution and conservation. CABI 
Publishing, Wallingford, pp 1–17

Traveset A, Heleno R, Nogales M (2014) The ecology of seed dispersal. 
In: Gallagher RS (ed) Seeds: the ecology of regeneration in plant 
communities. CABI, Wallingford, pp 62–93

Watanabe YY, Ito M, Takahashi A (2014) Testing optimal foraging 
theory in a penguin-krill system. Proc R Soc B Biol Sci 281:20132376–
20132376. doi: 10.1098/rspb.2013.2376



233Curso de Ecologia de Campo 2017

COMO VARIAÇÕES NA QUANTIDADE DE RECURSOS 
OFERTADOS POR Palicourea rigida (RUBIACEAE) AFETA A 

ASSOCIAÇÃO MUTUALISTICA COM FORMIGAS? 

Renan Filgueiras Ribeiro

RESUMO

Associações mutualísticas, ou de exploração mutua, podem ser definidas 
como relações entre organismos em que ambos se beneficiam.  Por 
exemplo, na associação entre formigas e plantas, a planta oferece 
alimento para as formigas e é protegida por elas contra o ataque de 
herbívoros. Essa interação pode criar uma relação entre a qualidade 
do recurso e a agressividade das formigas de modo que as formigas 
sejam mais agressivas contra herbívoros em plantas que oferecem mais 
recursos nutritivos. Em vista disso, foi testado, em área conservada de 
cerrado sensu stricto, como as formigas reagem quando há oferta de duas 
quantidades diferentes de recursos açucarados, pelas plantas da espécie 
Palicourea rigida. Foi analisada a taxa de recrutamento de formigas 
interagindo e se haveria ou não remoção do herbívoro no recurso. As 
variações na quantidade dos recursos nutritivos manipulados nas plantas 
não tiveram efeitos detectáveis sobre o recrutamento das formigas e a 
remoção dos herbívoros. 

Palavras chave: Mutualismo; quantidade de recursos; herbivoria; 
forrageamento.

Introdução

Associações mutualísticas podem ser definidas como relações 
entre duas espécies em que ambos os indivíduos oferecem um serviço 
e ao mesmo tempo, são recompensados (Bronstein 1994). Mutualismo 
interespecífico é um dos assuntos mais importantes e difundidos no 
estudo de interações ecológicas (Hoeksema and Bruna 2000), existindo 
diversos tipos de mutualismos caracterizados ao longo de todos 
ecossistemas (Boucher, 1985). A importância destas relações pode ser 
vista em trabalhos como o de (Heijden et al. 1998), no qual os autores 
elucidam como mutualismos possuem papéis essenciais na estruturação 
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de comunidades, e também em Thompson (1994), no qual é apontado 
como essas interações resultam no processo de coevolução. 

Relações mutualísticas entre plantas e insetos estão relacionadas a 
grandes pressões seletivas, devido à quantidade de recursos ofertados ser 
alta (Thompson, 2013). Dessa forma, a associação com formigas benefi cia 
a espécie Chamaecrista debilis (Fabaceae) com um aumento de cerca de 
50% na produção de frutos, devido à proteção que a planta recebe contra 
os herbívoros (Nascimento and Del-Claro 2010). A chave dessa relação de 
benefício mútuo são os nectários extrafl orais (Koptur, 1994; Lange et al. 
2013), que funcionam como estruturas de defesa indireta das plantas. Ao 
secretarem néctar, eles atraem formigas que podem forragear nas plantas 
e remover herbívoros (Barbosa et al. 2009). Assim, a renovação deste 
recurso reforça a proteção da planta pelas formigas (Davidson et al. 2003).

A quantidade de recurso e a concentração de açúcar produzidos 
pela planta podem variar de acordo com a espécie, tornando algumas mais 
atrativas que outras (Lange et al. 2017). Esses são fatores determinantes 
da dinâmica de forrageio dos grupos que utilizam nectários extrafl orais 
(Blüthgen and Fiedler 2004). A agressividade e o recrutamento das 
formigas podem variar de acordo com a espécie e a disponibilidade 
de recursos (Chamberlain and Nathaniel Holland 2009). Dessa forma, 
plantas que produzem maior quantidade de recurso possuem associações 
com formigas mais agressivas e territoriais, que resultam em uma maior 
redução dos ataques de herbívoros (Koptur et al. 2015).

Sabendo que existe uma relação entre quantidade do néctar 
produzido por plantas e a defesa ofertada por formigas, tornam-se 
necessárias experimentações para avaliar se as pressões seletivas presentes 
na associação formiga-planta estão relacionadas com a quantidade de 
néctar produzido pela planta. Dessa forma, espera-se que plantas que 
fornecem maior quantidade de néctar sejam melhor protegidas contra 
herbívoros. Para isso, a taxa de recrutamento e a remoção de herbívoros 
por formigas foram os aspectos analisados.

Materiais e Métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 
(PESCAN). Uma área de conservação localizada no estado de Goiás, 
entre as cidades de Caldas Novas e Rio Quente. O domínio característico 
da região é o Cerrado, com diferentes fi tofi sionomias que se distribuem 
pela área total de 12.315 hectares. Cada fi tofi sionomia se diferencia em 
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aspectos de composição de solo, relevo, fauna e flora. A fitofisionomia 
característica do platô, localizado a uma altura de 1043 metros acima do 
nível do mar, é o cerrado sensu stricto, que é caracterizado pela presença 
de árvores e arbustos bem definidos, em que as árvores estão distribuídas 
aleatoriamente em densidades distintas (Ribeiro, J. F., & Walter 1998). 

Coleta de dados

A coleta de dados ocorreu durante os dias 15 e 18 de Novembro, 
do ano de 2017. Para isso, foram selecionados indivíduos de Palicourea 
rigida (Rubiaceae) para manipulação experimental. A espécie em questão 
foi escolhida por ser bastante abundante na região de Goiás, e apresentar 
inflorescências com nectários (Silva, 2012), permitindo a realização de 
experimentações relacionados à associação planta-formigas.

Para avaliar se a quantidade de recursos que as plantas oferecem 
afeta a proteção contra os herbívoros realizada pelas formigas, foram 
feitos experimentos fixando cupins, com o auxílio de cola branca, em 
22 plantas, apresentando nectários ativos. Operários de Cupins foram 
utilizados para simular a presença de herbívoros, como é comum em 
trabalhos experimentais para simular ataques de herbívoros (Nazareth 
1983; Almeida 2003).

Cada planta foi submetida a dois eventos de experimentação, 
ocorrendo em dias diferentes. No primeiro evento, foram fixados dois 
pedaços de algodão, cada um contendo 7 cm de comprimento, em 
duas inflorescências distintas (Fig. 1). Um dos pedaços foi embebido 
em solução de água com açúcar (simulando o néctar), e o segundo foi 
embebido em água, servindo como controle. Após a colocação dos 
algodões, foi esperado um intervalo de 40 minutos para que as formigas 
fossem atraídas. Então, foi fixado um cupim ao lado de cada algodão. 
Durante o período de 10 minutos, foi contado o número de formigas 
visitando os algodões e avaliado se houve ou não a remoção dos cupins 
(Fig. 2).
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Fig. 1 Infl orescência de Palicourea rigida com pedaço de algodão embebido em recurso. 
Na imagem, também pode ser visto um cupim fi xado, próximo ao algodão.

O segundo evento de experimentação ocorreu da mesma forma 
que o anterior, exceto pelos pedaços de algodão possuírem 2 cm 
de comprimento. Assim, tamanhos distintos de algodão simularam 
quantidades diferentes de recursos ofertados pela planta.

Fig. 2 Formigas removendo um cupim de uma infl orescência de Palicourea rigida. 



237Curso de Ecologia de Campo 2017

Análise dos dados 

Foi realizado um teste de qui-quadrado para analisar se houve 
diferença no número de cupins removidos entre controles e tratamentos 
e entre os tratamentos estabelecidos. Também foi usado um teste t 
pareado, comparando o número de formigas recrutadas entre os grupos 
experimentais com pouco e muito recurso ofertado. 

Resultados

Os resultados do teste t pareado demonstram que não houve 
influência da quantidade de recursos ofertados nas plantas sobre a 
abundância de formigas presentes nas inflorescências (t=8,536, gl=21, 
p>0,05). A quantidade de água ou água açucarada teve efeitos similares 
sobre o número de formigas recrutadas (Fig. 3). Em relação à quantidade 
de remoções de cupins realizadas pelas formigas, não houve diferença no 
número de cupins removidos ao comparar os tratamentos com muito e 
pouco açúcar (χ2=3,335, gl=1, p=0,068, Fig. 4).

Fig. 3 Abundância de formigas presentes em inflorescências de Palecourea rigida 
com diferentes recursos e em quantidades distintas: Muita água (algodão com 7 cm de 
comprimento, embebido em água); pouca água (algodão com 2 cm de comprimento, 
embebido em água); muito açúcar (algodão com 7 cm de comprimento, embebido em 

água açucarada); pouco açúcar (algodão com 2 cm de comprimento, embebido em água 
açucarada).



238 Curso de Ecologia de Campo 2017

Fig. 4: Remoção ou não de cupins em situações com muita e pouca quantidade de 
recurso açucarado (muito recurso = algodão com 7 cm de comprimento, embebido em 

água açucarada; pouco recurso = algodão com 2 cm de comprimento embebido em água 
açucarada).

Discussão

A não diferenciação no número de formigas recrutadas demonstra 
que não há aumento na quantidade de formigas causada pela maior 
disponibilidade de néctar. Também demonstrado pela igual taxa de 
remoção dos cupins pelas formigas. Tal resultado pode ser explicado pela 
alta dependência das formigas pelos nectários fl orais.

A produtividade dos nectários extrafl orais pode variar durante o dia 
(Heil et al. 2000; Wäckers et al. 2001), devido à combinação de fatores 
como genótipo, o efeito da presença do herbívoro e fatores abióticos, como 
temperatura e umidade (Holland and Deangelis 2010). Em situações em 
que a temperatura é elevada, por exemplo, a evaporação da água presente 
no néctar ocorre de forma mais rápida. Por isso, há a constante renovação 
do recurso, ele se torna mais concentrado (Nicolson et al. 2007).

Dessa forma, plantas que produzem néctar com açúcar mais 
concentrado atraem espécies de formigas que as protegem de forma mais 
efetivas (Fagundes et al. 2017). Porém esse efeito não foi encontrado 
nesse trabalho, e o que poderia explicar tais achados poderiam ser as 
características abióticas do ambiente amostrado. Tais como a disposição 
mais esparsas da vegetação e assim, a incidência de raios solares de forma 
mais direta (Ribeiro, J. F., & Walter 1998). Ou seja, o efeito da temperatura 
pode difi cultar a visualização de um padrão comportamental em relação 
a diferentes quantidades de recurso, pois aspectos bióticos e abióticos do 
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cerrado exercem grande influência sobre as interações mutualísticas (e.g., 
Del-Claro and Oliveira 2000). 

Desse modo, variáveis abióticas, como o clima, também serão 
associadas às defesas bióticas em pesquisas futuras. Pois entender, de 
forma mais ampla, a relação mutualística entre plantas e formigas é de 
essencial importância para compreender a manutenção de comunidades, 
e a disponibilidade e a importância da renovação de recursos florais como 
reforço para essa associação. Estudos como esses são importantes para se 
perceber como as interações podem afetar a diversidade.
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EXISTE EFEITO DO INIMIGO ÍNTIMO ENTRE COLÔNIAS 
DA FORMIGA Dinoponera australis?

Ruthe Emilia de Oliveira Saraiva Leão

RESUMO

Em algumas espécies de formigas, a competição intraespecífica por 
territórios é mediada por interações agressivas entre os indivíduos. O 
efeito do inimigo íntimo, ou seja, menor agressividade perante um vizinho 
comparado a um estranho, resulta da maior frequência de encontros entre 
os indivíduos vizinhos. O objetivo desse estudo foi verificar se esse efeito 
ocorre nas colônias da formiga Dinoponera australis. Em uma área de 
cerrado sensu stricto, foram coletados sete indivíduos de três colônias 
com diferentes distâncias entre si. As lutas ocorreram numa arena 
neutra. Durante cinco minutos, foram observados os comportamentos 
agressivos, posteriormente, transformados em pontuações de acordo 
com o possível dano físico. O efeito não foi confirmado, pois não houve 
agressividade crescente com a distância entre colônias. O território pode 
ter um papel mais importante nos confrontos do que a identificação via 
hidrocarbonetos, pois esta não gerou uma resposta forte ao encontro com 
indivíduos de outras colônias. 

Palavras-chave: agressividade, competição, Formicidae, território.

Introdução

Competições intraespecíficas possuem um papel fundamental na 
estrutura e no desenvolvimento das populações e/ou das assembleias 
locais de formigas (Hölldobler e Wilson 1990; Gibb e Par 2010). Em 
muitas espécies de formigas, as competições por territórios são mediadas 
por interações agressivas entre os indivíduos (Hölldobler 1980). Essas 
interações ocorrem principalmente em espécies monogínicas, quando há 
apenas um ninho com uma reprodutora fecundada por colônia, em que 
as operarias são mais agressivas com coespecíficos de outras colônias 
em comparação com operárias de espécies poligínicas, em que há vários 
ninhos com várias reprodutoras fecundadas por colônia, as quais são 
pouco ou nada agressivas (Hölldobler 1980).
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A disponibilidade dos recursos também pode infl uenciar as táticas 
utilizadas para defesa do território, espécies que possuem territórios 
bem estabelecidos entram em combate físico mais frequente com 
coespecífi cos de colônias vizinhas, e ambas as colônias perdem operárias 
nesses confrontos (Janzen 1967). Porém, em outras espécies, os intrusos 
são expulsos por meio de combates ritualizados (i.e., exibições de ameaça 
que podem não resultar em combates), evitando a perda de operárias (Le 
Moli e Mori 1986; Yamaguchi 1995; Gibb e Parr 2010).

O efeito do inimigo íntimo é resultado de encontros frequentes 
entre indivíduos vizinhos que levam a uma menor agressividade entre 
esses vizinhos (Fisher 1954). Acredita-se que essa habituação entre 
colônias vizinhas reduz o risco de haver confl ito (Ydenberg et al 1988). As 
evidências desse efeito em formigas são controversas, sendo confi rmada 
em algumas espécies (Jutsum et al 1979; Thomas et al 1999; Langen et 
al 2000), mas não se aplica a outras (Boulay et al 2007). O efeito oposto, 
chamado de vizinho desagradável, também foi observado em outras 
espécies (Gordon 1989; Van Wilgenburg 2007; Newey et al 2010). Neste 
caso, a agressividade dos indivíduos de uma colônia é maior contra os 
vizinhos do que contra estranhos. 

Dinoponera australis Emery 1901 é uma espécie de formiga 
endêmica da América do Sul (Haddad 2005). O gênero Dinoponera se 
destaca dos demais gêneros de formigas devido à ausência de castas 
morfológicas (Kempf 1971) e ao tamanho corporal que pode ultrapassar 
três centímetros (Lenhart 2013). A reprodução ocorre por meio de uma 
operária fecundada chamada (gamergate) (Monnin e Peeters 1999). As 
colônias são monogínicas (Monnin e Peeters 1999) e a fundação de novas 
colônias ocorre por fi ssão, onde a fêmea beta é fertilizada e deixa a colônia 
para fundar a sua própria com uma corte de operárias (Overal 1980). 

Em outras espécies de Dinoponera, por exemplo, D. quadríceps, o 
forrageamento pode alcançar até 172 metros distante da colônia (Azevedo 
2009), logo podemos esperar que na reprodução por fi ssão o alcance seja 
similar contribuindo para que colônias próximas possam ser aparentadas. 
Na monoginia, a presença de apenas uma reprodutora gerando a prole 
garante que as operarias e as futuras rainhas da colônia sejam suas fi lhas. 
Essas duas características, reprodução por fi ssão e monoginia, tornam D. 
australis um ótimo modelo para estudo de competição intraespecífi ca, pois 
geram maior grau de parentesco entre colônias próximas. Diante disso, 
nossa hipótese é de que o efeito do inimigo íntimo ocorre nas colônias 
de D. australis, colônias mais próximas, com maior grau de parentesco, 
tenderão a engajar menos em confl itos agressivos do que entre colônias 
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mais distantes entre si, com menor grau de parentesco, devidos aos riscos 
e custos das interações agressivas. Os confrontos entre colônias mais 
próximas terão menores níveis de agressividade quando comparados aos 
confrontos entre colônias mais distantes entre si.   

Materiais e Métodos

Área de estudo e delineamento experimental

O Parque Estadual Serra de Caldas Novas (PESCaN; 17°47’34” 
S 48°42’14” W) é uma unidade de conservação com 12.315,36 ha de 
área, 1043 m de altitude, localizado entre as cidades de Caldas Novas e 
Rio Quente, Goiás, Brasil. O PESCaN apresenta diferentes fi sionomias 
típicas do Cerrado, as quais variam desde matas de galeria até campos 
rupestres (Magnago et al 1983). A pluviosidade média anual da região é 
de cerca de 1.500 mm com a estação chuvosa compreendendo o período 
de outubro a março e a estação seca os meses de abril a setembro (Köppen 
1948).

Para este estudo, foram utilizadas três colônias de D. australis 
dispostas às margens de uma via não pavimentada no PESCaN. A colônia 
1 encontrava-se a 120 metros da colônia 2 e a 400m da colônia 3, entre a 
colônia 2 e a 3, havia 280 m (Fig. 1).

Fig. 1 Disposição das colônias de Dinoponera australis coletadas na área de Cerrado 
sentido restrito no platô do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, Caldas Novas, 

Goiás, Brasil.
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Procedimentos de laboratório

Com auxílio de uma pinça entomológica, sete indivíduos foram 
coletados em cada colônia. Eles foram armazenados em três recipientes 
de plástico (um para cada colônia). Estes indivíduos foram marcados com 
tinta de esmalte no tórax e pecíolo com combinações de cores especifi cas 
para cada indivíduo (adaptado de Corbara et al. 1986) (Fig. 2). Para 
evitar a infl uência do tamanho corporal na luta, todos indivíduos tiveram 
a cabeça mensurada com paquímetro e classifi cados em pequena (4,21 - 
4,47 mm), média (4,48 – 4,74 mm) e grande (4,75 – 5 mm). Foram feitos 
testes apenas entre indivíduos que possuíam a mesma classe de tamanho 
da cabeça para evitar infl uência do tamanho corporal nos confrontos. 

Fig. 2 Indivíduos de duas colônias diferentes de Dinoponera australis em confronto. 
Foto: Ruthe Saraiva Leão

Os confrontos entre as formigas aconteceram numa arena de 
plástico (local neutro) que foi limpada com álcool a cada teste para 
evitar infl uência dos hidrocarbonetos cuticulares sobre as interações. Um 
indivíduo foi posto na arena e, após dois minutos de aclimatação, o oponente 
foi inserido. Durante cinco minutos foram observados e registrados 
todos os comportamentos agressivos feitos pelos dois indivíduos. Os 
comportamentos observados foram utilizados para construir uma variável 
categórica ordinal com os seguintes níveis de agressividade: (1) boxe 
antenal, (2) morder, (3) morder e segurar, e (4) ferroar. Essas pontuações 
foram atribuídas aos comportamentos de acordo com os possíveis danos 
físicos que poderiam causar. Os confrontos controles foram realizados 
entre indivíduos que pertenciam a mesma colônia e foi feito para todas 
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as três colônias (Colônia 1, Colônia 2 e Colônia 3). Também foram feitos 
confrontos para colônia 1 versus colônia 2 que estavam 120 m distantes 
entre si, colônia 2 versus colônia 3 que estavam 280 m distantes e colônia 
1 versus colônia 3 com 400 m distantes. Para cada grupo, foram realizados 
sete confrontos, resultando em um total de 28 confrontos. Porém, nos 
confrontos controles, não foram observados nenhum dos comportamentos 
agressivos descrito acima, e por isso, foram retirados das análises. Sendo 
assim, 21 confrontos foram utilizados para as análises estatísticas. 

Análise de dados

Para as análises estatísticas, as distâncias (120, 280 e 400 metros) 
foram tratadas como variável preditora e as pontuações por confronto 
como variável categórica ordinal. Foi utilizada ANOVA para analisar se 
houve diferença na agressividade entre as colônias e na agressividade 
dos confrontos para as diferentes distâncias. Todas as análises estatísticas 
foram feitas no software R, versão 3.4.3 (R Core Team, 2017).

Resultados

A agressividade entre as três colônias não foi diferente (F
2,18

=1,41, 
p=0,26) e variou de 0 a 20 pontos (Fig. 3).  Não foi encontrada diferença 
na agressividade dos confrontos entre as colônias de diferentes distâncias 
entre si (F

2,18
=0,06, p=0,94, Fig. 4). As pontuações das lutas variaram de 

0 a 95 pontos de agressividade.

Fig. 3 Pontuações de agressividade (média+EP) dos indivíduos de cada colônia de D. 
australis.



248 Curso de Ecologia de Campo 2017

Fig. 4 Pontuação de agressividade dos confrontos (média+EP) entre as colônias de D. 
australis de diferentes distâncias (m).

Discussão

Não foi encontrada evidência de que ocorra o efeito do inimigo 
íntimo entre as colônias de D. australis no cerrado. É possível que
um confronto com qualquer indivíduo co-específi co, independente da 
frequência de encontros prévios, já seja uma ameaça sufi ciente para incitar 
respostas agressivas pelas operárias. Uma outra possibilidade é de que 
não há diferenciação entre co-específi cos vizinhos e estranhos, apenas 
diferenciação entre companheiras de colônia e co-específi cos de outras 
colônias (Lahav et al 1999; Suwabe et al 2007; Wagner et al 2000). Apesar 
das baixas pontuações de agressividade nos confrontos entre indivíduos 
de colônias diferentes, ocorreram interações agressivas enquanto que 
nos confrontos controle, entre indivíduos de mesma colônia, não ocorreu 
nenhum tipo de interação agressiva. Em outras espécies de formiga, como 
Cataglyphis cursor, a diferença de interações agressivas entre colônias é 
parcialmente regulada pelas diferenças nos hidrocarbonetos (Nowbahari 
et al 1990). Porém a diferenciação de indivíduos via hidrocarbonetos 
pode não ser o único mecanismo responsável pelas reações agressivas.

Nesse estudo os confrontos foram realizados em um território 
neutro, logo ocorreu apenas a identifi cação via hidrocarbonetos 
cuticulares, devido a isso algum efeito com relação ao território pode 
ter sido deixado de lado. Formigas que estão defendendo o território 
são mais propensas a iniciarem combates agressivos do que as formigas 
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intrusas (Van Wilgenburg et al 2005). Sabe-se que muitas espécies de 
formigas se utilizam de pistas visuais ou químicas para orientação e 
forrageamento (Hölldobler e Wilson 1990). Deste modo, é possível 
que tais pistas também possam ser mais importantes desencadeadores 
de reações agressivas do que apenas um encontro com o competidor. 
Também, a competição direta por algum recurso como alimento pode 
ser outro fator chave para as interações agressivas entre os competidores 
(Human e Gordon 1996).  

Em Dinoponera quadríceps, as operárias podem forragear em até 
172 metros longe da colônia (Azevedo 2009). Apesar de não sabermos 
exatamente as distâncias de forrageamento alcançadas por Dinoponera 
australis, o tamanho corporal semelhante entre as espécies do gênero 
Dinoponera (Lenhart 2013) sugere que as distâncias de forrageamento 
sejam similares. A máxima distância entre colônias nesse estudo foi 
de 400 metros, logo há chance de sobreposição no forrageamento das 
colônias utilizadas, o que pode não ter sido suficiente para detectar o 
efeito do inimigo íntimo em relação a indivíduos estranhos.

Para uma melhor compreensão dos fatores desencadeadores 
de interações agressivas nessa espécie, sugiro que os estudos futuros 
investiguem o papel do território e dos recursos nos confrontos, utilizem 
maior número de colônias e com maiores distâncias entre si, e analisem a 
composição dos hidrocarbonetos cuticulares das colônias. 
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PRESENÇA DE GALHAS EM Aspidosperma tomentosum Mart. 
(APOCYNACEAE): CERRADO SENSU STRICTO X CAMPO 

RUPESTRE

Thayane Nogueira Araújo
Vitor Campana Martini

RESUMO

Galhadores estão presentes em diversos ambientes e sua capacidade 
de modificar o tecido vegetal cria proteção e favorece a colonização 
de ambientes xéricos. Nesses ambientes, o inseto apresenta menor 
mortalidade por parasitismo e predação, entretanto, características da 
planta e do ambiente podem controlar o crescimento da população de 
galhadores. O objetivo do trabalho foi avaliar a presença de galhas em 
Aspidosperma tomentosum em dois ambientes xéricos, Cerrado sensu 
stricto e campo rupestre. Também relacionar a espessura e dureza 
foliar com o volume da galha. Foram selecionados 30 indivíduos de 
A. tomentosum em cada ambiente, e avaliados quanto a presença de 
galhas. De cada indivíduo 3 folhas e todas as galhas presentes nas folhas 
foram coletadas e metidas. O resultado mostrou uma maior infestação 
no Cerrado sentido restrito. Porém, não houve relação entre o volume 
das galhas e os traços funcionais da planta. Apesar do volume da galha 
não mostrar diferença entre os ambientes, o maior número de indivíduos 
galhados no Cerrado sentido restrito poder ser resultado da biologia do 
inseto. O solo do campo rupestre é raso e pedregoso, dificultando assim 
o acúmulo de matéria orgânica, afetando o ciclo de vida do inseto, que 
durante a abscisão foliar, completa seu desenvolvimento no solo. 

Palavras chaves: valor adaptativo, interação, inseto-planta, 
Pseudophacopteron.

Introdução 

Os insetos representam grande parte da diversidade conhecida e 
exercem importantes funções no ecossistema (Price 1977). As interações 
entre inseto e plantas são diversas, e, os insetos galhadores representam 
uma guilda de herbívoros extremamente especializada (Karban and 
Agrawal 2002), capazes de manipular o tecido vegetal (Oliveira et al. 
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2016). As respostas das plantas ao estímulo do galhador geram um novo 
órgão, conhecido como galha, vital para o galhadores (Mani 1964). A 
galha fornece alimento (Oliveira et al. 2017) e proteção para o galhador 
(Fernandes and Price 1992; Takei et al. 2015). A busca por padrões de 
distribuição desses insetos tem sido amplamente discutida (Fernandes 
and Price 1988; Price et al. 1998; Lara et al. 2002; Fernandes et al. 2005; 
Espírito-Santo and Fernandes 2007; Coelho et al. 2017).

Ambientes com menor disponibilidade hídrica (xéricos) 
apresentam maior diversidade de insetos galhadores (Fernandes et al. 
1988; Fernandes and Price 1992), visto que galhas sofrem maior taxa 
de predação (Fernandes and Price 1992; Yukama 2000), parasitismo e 
doenças causada por fungos em ambientes úmidos (mésicos) (Carroll 
1986; Hawkins 1988). Entretanto, pouco é conhecido sobre os limitantes 
em ambientes xéricos. Assim o trabalho teve como objetivo a frequência de 
indivíduos galhados de Aspidosperma tomentosum Mart. (Apocynaceae) 
em dois ambientes de savana.  

As galhas são resultado de grandes mudanças no tecido vegetal 
(Oliveira et al. 2016), cuja característica marcante é a hiperplasia e 
hipertrofi a dos tecidos, criando um ambiente isolado para o galhador 
(Magalhães et al. 2014). Em galhas de folhas, principalmente 
características das plantas como, sincronia das fases de desenvolvimento 
entre hospedeiro e galhador, esclerofi lia, baixa presença de nutrientes 
e defesas químicas contra herbívoros infl uenciam a sobrevivência 
dos insetos galhadores (Fernandes & Price 1992). Alterações na 
disponibilidade hídrica ou fertilidade do solo pode causar alterações nos 
traços funcionais do hospedeiro (Gonçalves et al. 2017), consequentemente 
difi cultando o desenvolvimento da galha. O Cerrado é constituído por 
cinco fi tofi sionomias que variam na disponibilidade hídrica, estrutura da 
vegetação e fertilidade do solo  (Coutinho 1978), apresentam ambientes 
úmidos e rico em nutrientes (mésicos) e ambientes com défi cit hídrico e 
pobre em nutrientes (xéricos) (Bergamini et al. 2017). O Cerrado sensu 
stricto e o campo rupestre são considerados ambientes xéricos, entretanto, 
apresentam diferenças marcantes. O solo raso com afl oramento rochoso 
no campo rupestre cria uma vegetal mais baixa e um solo distrófi co 
(Ribeiro and Walter 1998). Sendo assim, nós hipotetizamos que o solo 
distrófi co e estresse hídrico no campo rupestre possa causar mudança na 
dureza foliar difi cultando o desenvolvimento da galha.
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Materiais e Métodos

Local de estudo 

O estudo foi desenvolvido em uma savana no Parque Estadual 
Serra de Caldas Novas (PESCAN) (17°46’28.88’’S; 48°40’46.07’’O), 
localizado entre os municípios de Caldas Novas e Rio Quente – Go. 
Apresenta área de aproximadamente 12 mil hectares e engloba uma 
montanha com um platô com vegetação de Cerrado sensu stricto e nas 
encostas Campo Rupestre. A fitofisionomia predominante é cerrado sensu 
stricto, porém também apresenta as fisionomias de cerradão, campo sujo, 
campo rupestre e floresta estacional decídua também (Pescan 2015). 
O estudo foi realizado no cerrado sensu stricto no platô, com altitude 
variando de 980 a 1050 m e no campo rupestre na encosta com altitude 
de 900m. 

O galhador Pseudophacopteron longicaudatum MALE. 
(Hemiptera: Psylloidea: Phacopteronidae) (Malenovský et al. 2015) induz 
galhas foliares em Aspidosperma tomentosum Mart. (Apocynaceae). 
Essas galhas são intralaminares e formam protuberancia para os dois 
lados da folha (Fig. 1A, B). Galhas de P. longicaudatum foram descritas 
no estado de Goiás por Araújo et al. (2007) e Santos et al. (2012) (Fig. 
1B).

Fig. 1 Aspidosperma tomentosum no Cerrado sensu stricto. A. detalhe para as folhas. B. 
detalhe da galha na superfície abaxial.
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Coleta de dados 

Foram selecionados 30 indivíduos de A. tomentosum com diâmetro 
ao nível do solo (DAS) acima de 15cm em cada fi tofi sionomia: Cerrado 
sensu stricto e campo rupestre. Todos os indivíduos foram classifi cados 
como infestado ou não, quanto a presença de galhas. De cada indivíduo 
foram coletadas 3 folhas com galhas, quando presentes, e realizadas 
medidas calculando uma média ponderada para cada folha. A dureza 
foliar, medida em Newton (N), foi feita utilizando o penetrômetro 
(Instrutherm PTR – 300). Espessura foliar (mm) foi medida com um 
paquímetro digital na região do mesofi lo. Para avaliar a diferença no 
desenvolvimento da galha nos dois ambientes o volume da galha (mm³) 
foi calculado a partir da formula matemática para cálculo do volume 
elipsoide ( ) com as medidas de largura, 
comprimento e altura de três galhas em cada folha utilizando paquímetro 
digital. 

Análises estatística

O número de indivíduos infestados entre os ambientes foi comparado 
com um teste de Qui-quadrado. Para testar se a dureza e espessura foliar 
e volume da galha variou entre os dois ambientes foram realizados testes 
t para cada variável. Por fi m, Modelo Linear Misto (LMM), utilizando 
distribuição normal, foi feito para verifi car a infl uência da mudança na 
espessura foliar no volume da galha, as fi tofi sionomias foram usadas 
como variável aleatória para descontar o efeito do ambiente. Todas as 
análises estatísticas foram realizadas utilizando o software R Studio 
(versão 3.4.0) (R Core Team 2017).

Resultados 

O Cerrado sensu stricto apresentou mais indivíduos galhados do que 
o Campo Rupestre (χ²=15,271, gl=1, p<0,001) (Fig. 2). O volume da galha 
(mm³) (t=4,8235, gl=55, p<0,001) (V

Cerrado
=37,79 ± 4,78, VRupestre=3,18 ± 

0,42), e a espessura foliar (mm) (t=6,4683, gl=21, p<0,001) (E
Cerrado

= 0,42 
± 0,03, ERupestre=0,25 ± 0,02) foram maiores no Cerrado sensu stricto do 
que no Campo Rupestre (Figura 3 e 4). No entanto, não houve relação 
entre a espessura foliar e o volume da galha (F=7,9218, gl=1, p=0,07), 
assim como não houve diferença da dureza foliar entre os dois ambientes 
(t =-0,69173, gl=20, p=0,49).
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Fig. 2 Número de plantas com presença ou ausência de galhas nas duas fitofisionomias 
estudadas, evidenciando maior número de plantas com galhas no Cerrado do que no 

Rupestre.

Fig. 3 Volume da galha entre as duas fitofisionomias evidenciando-se a presença do 
maior volume no Cerrado. 
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Fig. 4 Espessura foliar entre as duas fi tofi sionomias evidenciando a presença do maior 
volume no Cerrado. 

Discussão 

Inicialmente era esperado maior frequência de galhas no Campo 
rupestre, assim como prevê a hipótese do  estresse ambiental (Fernandes 
and Price 1992), e demonstrado por Oliveira et al. (2013), em que com o 
aumento do défi cit hídrico houve favorecimento da infestação de galhas 
em Copaifera langsdorffi  i (Fabaceae). Entretanto os resultados deste 
estudo evidenciaram baixa presença de galhas no Rupestre. Variações 
climáticas e de disponibilidade hídrica podem alterar a fenologia de plantas 
hospedeiras, (Myers et al. 1998; Lemos-Filho and Mendonça Filho 2000), 
o que tem refl exo direto no ciclo de vida dos insetos galhadores, pois os 
mesmos tem seu ciclo de vida sincronizado com a fenologia da planta 
hospedeira (Yukawa 2000). A biologia de vida do P. longicaudatum ainda 
não foi descrita, mas como uma galha foliar em um hospedeiro decíduo, 
o galhador passa parte da sua vida fora do hospedeiro. O Campo Rupestre 
por apresentar solo rochoso poderia ser uma barreira para o galhador, 
difi cultando a fase de pupa do inseto, impedindo que seu ciclo de vida se 
complete. 

As alterações na espessura foliar do hospedeiro parecem não afetar o 
desenvolvimento da galha. No entanto, a menor espessura foliar e volume 
das galhas no Campo rupestre sugere uma diminuição da hipertrofi a 
celular. O crescimento da célula vegetal é dependente da disponibilidade 
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hídrica (Willats et al. 2001; Albersheim et al. 2011). O galhador induz a 
hipertrofia por mudanças na composição péctica (Formiga et al. 2013; 
Carneiro et al. 2014) e acúmulo de água dentro das células (Magalhães et 
al. 2014), a escassez de água pode dificultar o processo de hipertrofia do 
tecido, e consequentemente, o desenvolvimento da galha.

A partir dos resultados, pode-se concluir que existem limitantes 
para o estabelecimento do P. longicaudatum no Campo rupestre, e que 
variações em traços foliares intraespecíficas não são limitantes para o 
desenvolvimento da galha. Estudos sobre a biologia de vida do galhador 
ajudariam a evidenciar as barreiras para a distribuição da espécie. Além 
disso, a caracterização anatômica da galha durante o estresse hídrico pode 
confirmar seu efeito sobre o desenvolvimento da galha. 
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DENSIDADE DE HOSPEDEIROS AFETA O PADRÃO DE 
INFESTAÇÃO EM UMA COMUNIDADE DE GALHADORES 

DO CERRADO SENTIDO RESTRITO

Vitor Campana Martini
Diego Raymundo

RESUMO

Os níveis tróficos são altamente dinâmicos, recurso e exploradores se 
influenciam criando efeitos conhecidos como “Bottom up” e “Top down”. 
As interações entre plantas e insetos são ótimos exemplos e extremamente 
diversas. Variáveis como quantidade e diversidade de vegetais, e estrutura 
da comunidade vegetal podem influenciar diretamente a comunidade de 
insetos (“Bottom up”), assim como a estrutura e diversidade de insetos 
pode influenciar diretamente na comunidade vegetal (Top down”). A 
hipótese de concentração de recurso é um efeito bottom up conhecido, 
onde oferta e proximidade de recurso está positivamente relacionada com 
a abundância de exploradores. Por outro lado, a hipótese de diluição sugere 
que o aumento da diversidade de plantas pode atuar como um efeito bottom 
up negativo para comunidade de insetos com pouca variabilidade na sua 
dieta (Hambäck, Inouye et al. 2014). Apesar de muitos estudos avaliarem 
o efeito bottom up em diversos grupos de insetos, pouco se sabe sobre as 
limitantes para a expansão dos insetos galhadores no Cerrado. O habito de 
formar galhas é presente em vários grupos de organismos, e tem a maior 
diversidade dentro do grupo dos insetos. Esses insetos são altamente 
seletivos com seus alimentos, sendo assim, é esperado que sofram com 
o efeito de diluição.. O presente trabalho analisou como a diversidade de 
plantas e abundância de hospedeiros influenciam a abundância de insetos 
galhadores no Cerrado. Parcelas de 20 por 20 metros foram delimitadas 
em uma savana no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, Goiás, 
Brasil. Todos os indivíduos arbóreos com diâmetro a altura do solo > 
5 cm foram identificados, e a intensidade de infestação de galhas foi 
classificada de acordo com a área foliar e de copa infestada (1-15%; 16-
50%, 51-99%, 100%). Foram levantados um total de 1351 indivíduos 
de 74 espécies de plantas, e 424 desses indivíduos estavam galhados, 
distribuídos em 26 espécies. As plantas mais abundantes foram também 
as mais galhadas. Os modelos lineares gerais mistos para descrever as 
relações entre o aumento da densidade de hospedeiros e da diversidade 
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fl orística com o nível de infestação foram feitos com as quatro espécies 
mais abundantes de galhadores. A comunidade de galhadores respondeu 
positivamente de recurso. Existem menos indivíduos galhados em parcelas 
com mais diversidade fl orística, entretanto, os níveis de infestação não 
estão relacionados com a diversidade. O resultado corrobora com estudos 
similares sobre a abundância de galhas de nematoides e insetos. Sendo 
assim, o efeito Bottum-up em galhadores é positivo para o aumento de 
recurso, mas pela grande restrição alimentar, sofre um efeito negativo 
do aumento de diversidade. O inseto tem a capacidade de regular seu 
ciclo de vida com o dos hospedeiros, a abundância de recurso acontece 
concomitantemente com a revoada de adultos de galhadores. Essa 
característica da interação entre a planta e o inseto pode ter enfraquecido 
o efeito de diluição causado pelo aumento diversidade fl orística por uma 
autoinfecção, visto que a infestação por indivíduo não foi afetada. 

Palavra-chave: galhadores, interação, diversidade, galha, inseto-planta. 
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AGREGAÇÃO DE PRESAS IMÓVEIS É UMA EFICIENTE 
ESTRATÉGIA DE DEFESA CONTRA PREDADORES

João Vitor de Alcantara Viana
Vinícius Lourenço Garcia Brito

RESUMO

A teoria do rebanho egoísta prediz que animais devem formar agregações 
para reduzir o risco de predação. A agregação é uma estratégia 
evolutivamente estável de defesa utilizada pelas presas para confundir 
predadores e diluir o risco de predação entre os indivíduos do grupo. 
Presas gregárias buscam diminuir o risco de predação ao se posicionarem 
espacialmente adjacentes umas às outras, uma vez que o predador sempre 
atacará a presa mais próxima a ele. Deste modo, o risco de ser predado 
não é igual a todos do grupo, e os indivíduos que se localizam nas porções 
centrais do rebanho podem ser menos consumidos. Esse efeito tende a ser 
mais forte em animais imóveis, nos quais a posição em que cada indivíduo 
se estabeleceu durante a formação da agregação deve afetar suas chances 
de sobrevivência. Este trabalho averiguou se existem diferenças quanto 
à predação de indivíduos de rebanhos agregados e desagregados, assim 
como se a posição espacial dos mesmos no rebanho possui relação com 
sua sobrevivência. Utilizamos larvas de Tenebrio molitor como presas 
e as organizamos em rebanhos agregados (n= 14), isto é, indivíduos 
dispostos adjacentes uns aos outros, e desagregados (n=14), indivíduos 
separados (3 cm), e quantificamos o tempo total de sobrevivência destes 
frente a formigas predadoras. Os indivíduos também foram colocados 
em diferentes posições espaciais: centro (n=10), região intermediária 
(n=10) e periferia (n=10) do rebanho e estipulamos um tempo de 40 
minutos de exposição dos rebanhos a predação. Rebanhos desagregados 
foram consumidos quase duas vezes mais rapidamente que agregados. 
Indivíduos do centro possuíram menor probabilidade de serem predados 
do que indivíduos das posições intermediárias e periféricas dos rebanhos, 
independentemente se estavam agregados ou não. O estudo mostrou que 
a agregação e o posicionamento espacial dos indivíduos do rebanho estão 
intimamente relacionados com as chances de sobrevivência dos mesmos, 
tal como predito pela teoria do rebanho egoísta.

Palavras-chave: agregação, estratégia, predação, presa, rebanho egoísta.
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DUREZA FOLIAR REDUZ ESPESSURA DE CÓRTEX EM 
GALHAS NO CERRADO SENTIDO RESTRITO 

Gabriele Andreia da Silva
Vitor Campana Martini 

Diego Raymundo

RESUMO

Insetos galhadores são capazes de induzir mudanças celulares no tecido 
vegetal para crescimento de uma nova estrutura, a galha. A formação 
da galha é resultado de hiperplasia e hipertrofi a dos tecidos vegetais 
direcionada pelo inseto, além de alterações metabólicas. A morfologia, 
anatomia e histoquímica da galha estão diretamente relacionadas com o 
habito alimentar do inseto. Entretanto, ainda se sabe pouco sobre a o limite 
imposto pelo hospedeiro ao desenvolvimento da galha, ou a manutenção 
de caracteres da planta pelo inseto. O trabalho teve como objetivo 
relacionar os traços funcionais da planta com os traços da galha. Sendo 
assim hipotetizamos que a espessura do córtex da galha esteja relacionada 
com a espessura da folha e dureza foliar. A dureza foliar difi cultaria o 
processo de hipertrofi a, atuando como fator de resistência à expansão da 
galha. E a espessura foliar favoreceria a diferenciação do tecido com mais 
sítios de ação. Foram realizadas buscas ativas de plantas que possuem 
galhas em áreas de cerrado sentido restrito no Parque Estadual da Serra 
de Caldas Novas e encontramos 7 sistemas inseto-planta. De cada sistema 
foram coletadas folhas de cinco indivíduos, sendo retiradas cinco folhas 
com galhas e cinco folhas sem galhas. Para padronizar as medidas de 
córtex foi feita a razão entre espessura do córtex e o tamanho da câmara. 
Para verifi car a relação entre espessura do córtex da galha e, dureza e 
espessura foliar foi realizado um Modelo Linear Misto Generalizado 
utilizando a espessura do córtex da galha como variável resposta e, 
dureza e espessura foliar como variáveis preditoras, com espécie de 
variável aleatória. O resultado corrobora com as hipóteses e mostra uma 
interação signifi cativa entre os traços funcionais e a espessura relativa 
do córtex da galha. Embora a estrutura da galha seja regulada pelo 
organismo indutor ela é constituída inteiramente de tecidos vegetais, vias 
metabólicas e os destinos celulares programados não são completamente 
alterados. A dureza foliar, uma adaptação das plantas para reduzir o 
consumo por herbívoros, pode funcionar como um fator limitante para o 
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desenvolvimento do inseto galhador, impedindo o aumento gradativo da 
espessura do mesofilo da galha (processo conhecido como hipertrofia), 
e com isso reduz suas funções, tais como barreira protetora e sítio de 
alimentação do galhador.  Além disso, a espessura da folha relacionada 
positivamente com a espessura do córtex mostra uma manutenção dos 
traços no tecido diferenciado. Compreender as manutenções ou mudanças 
nos traços funcionais da planta na galha pode auxiliar no entendimento da 
plasticidade celular vegetal.

Palavras-chave: Brasil, cerrado sentido restrito, galha foliar, inseto 
galhador, PESCAN.






