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       "Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;

As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,

Nossa vida mais amores.

Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;

Em cismar — sozinho, à noite —
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;

Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;

Sem qu’inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá."

Gonçalves Dias
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IMPLICAÇÕES DA PERDA DE HABITAT PARA A ESPÉCIE

Euterpe edulis

RESUMO

A perda de habitat representa uma séria ameaça à manutenção da diversidade biológica, pois altera a

dinâmica das interações entre os organismos, favorece as extinções locais e pode provocar a perda

de processos ecológicos. Na literatura, são encontrados diversos trabalhos que avaliam as alterações

causadas no ambiente pela perda de habitat. No entanto, a grande parte destes estudos fazem estas

avaliações  apenas  sob  o  viés  da  diversidade  e  composição  de  espécies  e  grupos  ecológicos.

Considerando o fato de que a perda da diversidade pode implicar na perda de grupos funcionais, a

ampliação  destes  estudos  com questões  que  discutem as  alterações  em processos  ecológicos  e

funcionalidade  das  florestas  se  torna  essencial  para  maximizar  o  sucesso  nos  esforços  de

conservação.  Diante  deste  contexto,  no  presente  trabalho  objetivou-se  responder  duas  questões

centrais para a espécie Euterpe edulis: (i) Quais as consequências da perda de habitat na abundância

e relação espacial de duas categorias ontogenéticas de Euterpe edulis? e (ii) Qual é a influência da

perda de habitat no recrutamento inicial desta espécie de Arecaceae?  Para atender tais objetivos,

realizou-se  o  trabalho  em  fragmentos  inseridos  em  paisagens  com  porcentagens  distintas  de

cobertura florestal,  localizados em três municípios distribuídos na região Sul e Extremo Sul da

Bahia.  Foi  observado  que  a  perda  de  cobertura  florestal  afeta  negativamente  a  densidade  de

indivíduos jovens. No entanto, os indivíduos adultos foram mais influenciados pela retirada ilegal

do  palmito  e  manejo  dado  aos  fragmentos  do  que  pela  perda  de  habitat  em si.  O  padrão  de

agregação espacial foi observado para os jovens em todas as paisagens avaliadas, mas este padrão

foi  independente  da  presença  dos  adultos.  Além  disto,  o  padrão  agregado  frequentemente

encontrado para os indivíduos adultos em áreas florestais conservadas parece ter sido diluído pela

redução na densidade  destes  indivíduos. Adicionalmente foi  observado que tanto  a  germinação

como o recrutamento das plântulas não respondem a perda de cobertura florestal.

Palavras-chave: perda de habitat, análise espacial, recrutamento de plântulas, Euterpe edulis.
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REVISÃO DE LITERATURA

1.1. Perda de habitat

As  atividades  humanas  nos  últimos  cinquenta  anos  estão  provocando  alterações  na

biodiversidade  mais  rápidas  do  que  em  qualquer  outro  momento  da  história  da  humanidade

(MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT,  2005).  Isto  porque,  os  ambientes  antropizados

estão  substituindo  as  paisagens  florestadas  e  outros  ecossistemas  naturais  em  todo  o  mundo

rapidamente (HOEKSTRA et al., 2004). Nas florestas tropicais, estas modificações são ainda mais

alarmantes  (CORLETT  &  PRIMACK,  2008)  porque  elas  concentram  a  maior  parcela  da

diversidade terrestre e também porque são ambientes muito diferentes dos quais são substituídos

(MYERS et al., 2000). A redução do habitat florestal tem como efeito a extinção de diversos grupos

taxonômicos e implicações negativas para a manutenção dos processos ecológicos, (GARDNER et

al., 2009; FERREIRA et al., 2013) o que representa uma das grandes ameaças da atualidade aos

sistemas naturais. Como resposta a este cenário iniciaram-se nas últimas décadas pesquisas tendo

como foco a discussão dos efeitos da redução de habitat dentro dos ambientes florestais (ANDRÉN,

1994; FAHRING, 2001; RADFORD et al., 2005). 

Estudos  utilizando  esta  temática  ganharam destaque  na  literatura  após  a  publicação  do

trabalho  de  Andrén  (1994).  Este  autor  realizou  simulações  de  paisagens  com  diferentes

porcentagens de cobertura florestal e concluiu que a perda de habitat foi o principal driver para a

redução da riqueza de espécies do grupo estudado. O autor corroborou o modelo obtido, utilizando

dados de estudos anteriores com aves e mamíferos presentes em áreas com porcentagens distintas

de cobertura vegetal. Desde a divulgação deste trabalho outros estudos foram desenvolvidos com o

intuito de avaliar os efeitos da perda de habitat para vários grupos taxonômicos inicialmente através

de simulações computacionais (LAURANCE et al., 1999; FAHRING, 2002; ZAVIEZO et al., 2006;

RANIUS & JONSSON, 2007) e posteriormente, por meio de testes empíricos (MORTELLITI et al.,

2010).  Figura  entre  os  estudos  relacionados  à  perda  de  habitat  trabalhos  realizados  com aves

(RADFORD et al., 2005 -  testes empíricos), pequenos mamíferos não-voadores (PARDINI et al.,

2010),  grupos funcionais (SASAKI  et al.,  2011) e  várias espécies arbóreas (MONTOYA  et  al.,

2010) e taxa de plantas como Myrtaceae (RIGUEIRA et al., 2013), Arecaceae (OLIVEIRA, 2013),

Sapotaceae (LIMA & MARIANO-NETO,  2013)  e  Rubiaceae  (ANDRADE,  2013).  A principal

observação obtida por estes trabalhos identifica a perda de habitat como agente responsável pela

redução substancial no número de espécies nas paisagens estudadas.

Por  ser  uma  temática  relativamente  nova  é  importante  salientar  que  a  maior  parte  dos

estudos  encontrados  na  literatura  discute  a  questão  da  perda  de  habitat  apenas  sob  o  viés  da

abundância  e  riqueza  de  espécies  (ANDRÉN,  1994;  FAHRIG,  2001;  DIGIOVINAZZO  et  al.,
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2010).  No  entanto,  pouco  se  avançou  para  entender  as  implicações  da  perda  de  habitat  na

funcionalidade das florestas (BÉLISLEE  et al., 2001; BREITBACH  et al., 2012) e nos serviços

ecossistêmicos prestados por estes ambientes à sociedade (DÍAZ et al., 2006; GAMFELDT et al.,

2013).  A análise  de  processos  ecológicos  é  particularmente  interessante  para  a  Biologia  da

Conservação e Ecologia da Paisagem, porque as respostas derivadas destes estudos podem fornecer

mais segurança na extrapolação de conclusões de uma paisagem, visto que fornece uma abordagem

sistêmica do funcionamento das florestas (LINDENMAYER & FISCHER, 2007).

Outra questão que vigora em estudos sobre perda de cobertura florestal é o quanto de habitat

é necessário para manter  populações,  comunidades ou interações em um determinado ambiente

(FAHRIG, 2001). Este é um fator ainda bastante discutido na literatura, pois a quantidade de habitat

mínima na paisagem é algo difícil de ser estipulado considerando que as espécies podem responder

aos distúrbios  ecológicos de diferentes formas (LINDENMAYER  et  al.,  2005).  Neste  contexto,

existe  um  dilema  sobre  qual  abordagem  é  mais  indicada  para  avaliar  a  perda  de  habitat.  A

abordagem realizada  em nível  de  espécie  é  mais  detalhada  e  pode  ajudar  a  elucidar  questões

envolvendo  os  processos  ecológicos,  como  por  exemplo,  constatar  que  espécies  com  taxa

reprodutiva  lenta  e  cuidado  parental  podem  correr  o  risco  de  se  extinguirem  mais  cedo  nas

paisagens menos florestadas do que as espécies r estrategistas (WITH & KING, 1999; CUSHMAN,

2006). No entanto, é impossível fornecer este tipo de detalhamento para todas as espécies de forma

individual.  Outra  abordagem  considera  um  agrupamento  de  espécies  definido  pelo  homem

(TRZCINSKI et al., 1999 – aves florestais nidificantes; MORTELLITI et al., 2006 – aves florestais;

SASAKI  et al., 2011 – grupos funcionais) e aparenta ser uma solução atraente para gestores de

recursos  naturais  por  viabilizar  um valor  mínimo  que  garante  a  sobrevivência  da  maioria  das

espécies. No entanto, este método também apresenta lacunas, pois é baseado em simplificações de

padrões de co-ocorrência de espécies. Neste último caso  a utilização do ponto crítico de habitat

pode impulsionar uma gestão equivocada de áreas naturais (SCHMIEGELOW & MONKKONEN,

2002; LUCK, 2005; LINDENMAYER, 2009).

   Apesar deste dilema, a identificação de valores mínimos para a persistência de grupos nos

ambientes florestais tem sido um dos grandes objetivos dos estudos de Ecologia da Paisagem e

Biologia da Conservação. O valor mínimo de cobertura florestal dentro de uma paisagem é definido

como o cerne da hipótese do limiar ecológico. Esta hipótese assume que existe um montante limite

de cobertura florestal  acima do qual ocorre uma perda linear do componente biótico estudado, e

abaixo  ocorre  uma  perda  brusca  deste  mesmo  componente  (RADFORD  &  BENNETT,  2004;

RADFORD et al., 2005). A queda abrupta e o colapso ocorrem pela atuação em sinergia da perda de

habitat  com  outros  elementos  da  paisagem,  tais  como  a  fragmentação  de  habitat,  invasão  de

espécies exóticas e a ruptura de interações biológicas, com efeito cascata (ANDRÉN, 1994; OLFFA
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& RITCHIE, 2002; OLIVEIRA-FILHO & METZGER, 2006). Além destes efeitos pode ocorrer a

facilitação  de  acesso  dos  caçadores  e  madeireiros  nos  fragmentos  florestais  remanescentes

(TABARELLI et al., 2004).

O interesse pelo limiar de extinção surgiu na literatura após a divulgação do trabalho de

Andrén (1994) que encontrou através de simulações, um ponto de colapso para a riqueza de aves e

mamíferos  girando  em torno de  10  a  30% de  cobertura  de  habitat  na  paisagem.   A partir  da

publicação destes resultados, outros trabalhos foram realizados no intuito de identificar a existência

do ponto  crítico  para  a  persistência  da  maioria  das  espécies.  A busca  pelo  valor  de  limiar  de

extinção se justifica pela possibilidade de aplicação prática na conservação, pois ele estabelece um

limite  máximo  de  alterações  antrópicas  que  podem  ocorrer  nos  ambientes  naturais

(LINDERMAYER & LUCK, 2005). Groffman et al. (2006), por exemplo, acreditam que os valores

de limiar poderão ser utilizados em breve como ferramenta para a análise de problemas ambientais,

subsidiando a gestão dos recursos naturais e auxiliando a capacidade de prever o comportamento

dos  ecossistemas  no  futuro.  De  fato,  Rigueira  et  al.  (2013),  estudando  quatro  classes  de

desenvolvimento ontogenético da comunidade de Myrtaceae da floresta Atlântica do estado Bahia

(Brasil), encontraram a existência de um limiar de 25 a 45% de cobertura vegetal. Neste trabalho os

autores  destacaram a  preocupação com a  mudança  do código florestal  brasileiro,  que pretende

reduzir a região de floresta das áreas particulares a um valor inferior ao necessário para garantir a

persistência da família de Myrtaceae nestas áreas. No entanto, é importante ressaltar que as análises

para identificação do limiar precisam ser conduzidas de forma rigorosa visto que um procedimento

estatístico utilizado erroneamente pode comprometer a detecção e utilização do valor de limiar nos

sistemas naturais (FICETOLA & DENOEL, 2009).  

1.2. Mata Atlântica do Sul da Bahia

O  Bioma  da  Mata  Atlântica  é  considerado  uma  das  áreas  mais  ricas  em  diversidade

biológica do mundo (MMA, 2002),  abrigando cerca de 7% do total  de espécies conhecidas do

planeta, apresenta pelo menos 389 endêmicas (C.I. DO BRASIL et al., 2001). Esta região figura

entre uma das áreas prioritárias para a conservação e foi definida como Reserva da Biosfera pela

Unesco e Patrimônio Nacional na Constituição Federal de 1988.

 A região de Mata Atlântica cobria aproximadamente 15% do território nacional quando os

europeus chegaram ao Brasil em 1500 (SOS MATA ATLÂNTICA & C.I.,  2005). Atualmente, a

cobertura vegetal deste Bioma se encontra reduzida a 27% da extensão original e deste total, apenas

7% representam remanescentes  florestais  bem conservados  (MMA, 2007).  O domínio  da  Mata

Atlântica foi o primeiro a ser colonizado e atualmente apresenta a maior população de habitantes do
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país (cerca 108 milhões de habitantes, o que representa 60% da população brasileira - SOS MATA

ATLÂNTICA & C.I.,  2005).  Os  agentes  que  resultaram na  redução  de  área  deste  Bioma  são

definidos principalmente, pelos efeitos cumulativos de atividades humanas (OLIVEIRA, 2007) ao

longo de diversos ciclos desenvolvimentistas, como a retirada de pau-brasil, mineração, plantação

de cana-de-açúcar, café, cacau e a pecuária (DEAN, 1996).  

O sul da Bahia é uma região incluída no domínio da Mata Atlântica, sendo composta do

ponto de vista espacial-regional, por três subáreas: baixo sul, cacaueira e extremo sul (CAR, 1997).

A sub-região cacaueira está inserida na faixa de terra entre os rios de Contas e Jequitinhonha e

representa  uma  zona  biogeográfica  (CORDEIRO,  2003;  IESB,  2006).  Apesar  de  esta  área  ter

sofrido uma intensa pressão de atividades antrópicas ainda conserva a parcela mais significativa da

Mata  Atlântica  no  Nordeste  do Brasil  (ARAÚJO  et  al.,  1998)  além de  apresentar  uma grande

riqueza  de  espécies  de  fauna  e  flora  (THOMAS  et  al.,  1998). Esta  particularidade  se  deve

principalmente ao cultivo de cacau, iniciado oficialmente em 1780 (DEAN, 1996), e firmado em

grande parte  da  região  apenas  na segunda década do século  XIX, quando se  deu o  início  das

exportações de cacau (CALDEIRA, 1954).  

 O  sistema  de  plantação  de  cacau  conhecido  localmente  como  “cabruca”  promove  um

raleamento da mata, onde se conserva uma parte das grandes árvores para fornecer sombra aos

cacauais (MANDARINO, 1981). Este sistema consegue manter uma vegetação florestal semelhante

à  estrutura  de  uma  floresta  simplificada  (ALVES,  1990)  e  contribui  para  a  conexão  de  áreas

protegidas e remanescentes florestais. Desta forma, pode ser utilizada como área complementar de

forrageamento para diversos grupos associados às florestas e várias espécies florestais  de aves,

morcegos  e  pequenos  mamíferos  podem  ser  encontradas  nesses  ambientes  (FARIA  &

BAUMGARTEN, 2007; PARDINI et al., 2009). Ao longo dos séculos XIX e XX as plantações de

cacau representaram a principal atividade socioeconômica desta região (CAR, 1997). No entanto,

no final da década de 1980, devido a uma grande crise provocada pela introdução e disseminação

do fungo da “vassoura de bruxa” - Moniliophtora perniciosa - as cabrucas deixaram de representar

a principal fonte de lucro destas localidades (ROCHA, 2006).

Durante a crise  cacaueira os fazendeiros com grandes propriedades  de terra  desmataram

aproximadamente 67% das áreas de cabruca para vender a madeira das árvores nativas (SOS MATA

ATLÂNTICA & C.I., 2005). Esta retirada foi especialmente impulsionada pela vinda de médias e

pequenas companhias madeireiras, oriundos principalmente, do norte do Espírito Santos e Minas

Gerais intensificaram o desmatamento da Mata Atlântica (ALMEIDA & TEIXEIRA, 2010). Outra

atividade impulsionada após o período de crise foi à conversão de áreas florestais particulares em

pastagens. Na porção extremo sul do estado, por exemplo, a pecuária se intensificou de forma tão

extensiva nos antigos cultivos de cacau e na floresta desmatada que em meados da década de 1990
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chegou a representar 60% da área total da região (CAR, 1994). 

Atualmente o cultivo de cacau no sul da Bahia ainda permanece, mas é realizado de forma

menos  expressiva  no  âmbito  econômico  (ROCHA,  2006),  podendo  ser  encontrado  tanto  nos

sistemas  de  cabruca,  como também em consórcio  com a  seringueira  ou  eritrina  (CORDEIRO,

2003). Além disto, outras atividades econômicas passaram a vigorar na região e atualmente existem

diversas formas de uso da terra. Figura dentro destas atividades, o dendê e piaçava na porção baixo

sul, o cacau e as pastagens na região cacaueira e mais expressivamente na subregião do extremo sul,

a monocultura de eucalipto. A plantação de eucalipto foi incentivada no final de 1970 pelo governo

federal para atender a demanda de papel e celulose do mercado externo (SOUZA & OLIVEIRA,

2002). No entanto, o fator determinante para a expansão desta atividade foi à inauguração da BR

101  em  1973  (OLIVEIRA,  2007)  além  da  existência  de  terras  com  valor  reduzido,  das

características  naturais  favoráveis  e  do  aporte  de  políticas  públicas  estaduais  e  federais  (CAR,

1994).

1. 3. A espécie Euterpe edulis

As palmeiras são plantas monocotiledôneas que pertencem à família Arecaceae. Este grupo

figura entre os mais antigos do planeta e seus vestígios remontam a mais de 120 milhões de anos

(LORENZI 2010). As florestas tropicais abrigam uma das maiores diversidades de palmeiras do

mundo, com riqueza estimada de 66 gêneros e 550 espécies (HENDERSON  et al., 1995). Neste

contexto, o continente sul americano aparece com um dos maiores centros de riqueza e diversidade

desta família, sendo que na região da Mata Atlântica ocorrem cerca de 35 espécies distribuídas em

10 gêneros (PINTAUD et al., 2008).

Dentre essas espécies, destaca-se, a palmeira Euterpe edulis, conhecida popularmente como

palmito juçara,  ripeira ou palmiteiro. Esta espécie se distribui desde o Rio Grande do Norte até o

Rio  Grande  do  Sul,  e  ocorre  também  no  nordeste  da  Argentina  e  Sudeste  do  Paraguai

(HENDERSON, 2000). Sua ocorrência é registrada em quase todos os domínios da Mata Atlântica,

representada  de  forma  abundante  no  estrato  médio  das  formações  ombrófilas  densas  (REIS  &

KAGEYAMA, 2000).  A frutificação da juçara pode se estender  por  um período de seis  meses

(FISCH et al., 2000; CASTRO, 2007) e abrange uma época de escassez de recursos (LAPS, 1996).

Os seus frutos, com polpa rica em lipídeos e fibras (REIS & KAGEYAMA, 2000), são utilizados

como alimento por 58 espécies de aves e 21 espécies de mamíferos (GALETTI et al., 2013) e a alta

produtividade de frutos (REIS & KAGEYAMA, 2000; SILVA,  2011) aliada ao período crítico de

disponibilidade de recursos caracteriza E. edulis como uma espécie de grande importância para os

ambientes florestais (GALETTI & ALEIXO, 1998). 

Além da sua importância para a floresta, a espécie E. edulis também apresenta grande valor
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econômico para o homem (MMA, 2011).  Neste sentido,  o principal  produto comercializado da

juçara é o meristema apical (palmito), que corresponde à estrutura responsável pelo crescimento da

planta. A retirada do palmito provoca a morte do indivíduo, pois não existe a rebrota após o corte

(FERRI & CAVALCANTE, 1997). O uso do palmito juçara pelo homem no Brasil é uma prática

antiga, documentada desde o período pré-colonial. Existem relatos que fazem alusão do uso desta

espécie pela esquadra portuguesa após ter chegado ao Brasil “Andamos por ali vendo o ribeirão

[…] Ao longo dele há muitas palmeiras, não muito altas com bons palmitos. Colhemos e comemos

muitos deles” (TUFANO, 1999). Apesar destes registros a retirada do palmito da floresta era feita

esporadicamente por populações indígenas. No entanto, a partir de 1930 a retirada adquiriu uma

nova conotação e passou a ser realizada em uma escala de produção industrial (CERVI, 1996).

Neste contexto, a facilidade de extração e processamento do palmito, aliada a sua abundância na

Mata Atlântica e a alta demanda do mercado (FANTINI et al., 2004), causou uma superexploração

da  espécie.  O  uso  intensivo  do  palmito  resultou  em  uma  redução  drástica  no  tamanho  das

populações em várias regiões do país, o que resultou na inserção da juçara na Lista Brasileira da

Flora Ameaçada de Extinção no Brasil (MMA, 2008).

Além da redução das populações de palmito ocasionada pela busca ativa dos indivíduos,

existe  também a  ameaça  a  esta  espécie  causada  pela  retirada  da  floresta.  A redução  de  áreas

florestais  provoca  a  perda  de  espécies  (BROOKS  et  al.,  2001;  LINDENMAYER  et  al.,  2005;

RADFORD  et  al.,  2005;  MONTOYA  et  al.,  2010;  LIMA & MARIANO-NETO, 2013) e  pode

alterar a dinâmica das relações ecológicas dais quais  E. edulis participa. Segundo Galetti,  et al.,

(2013)  as  aves  de  grande  porte  como os  tucanos  e  as  jacutingas  são  consideradas  dispersores

efetivos do palmito, visto que são capazes de engolir o fruto e dispersar para longe da planta-mãe

tanto sementes oriundas de frutos pequenos quanto grandes. Estes autores verificaram que, em áreas

degradadas,  estes  dispersores  são  encontrados  de  forma  escassa  e  os  frutos  de  palmito  são

consumidos  principalmente  por  espécies  de  bico  pequeno.  Estas  espécies  conseguem realizar  a

dispersão apenas das sementes oriundas de frutos pequenos. Neste contexto, os autores observaram

que dentro de um curto período de tempo evolutivo, ocorria uma redução substancial do tamanho da

semente. Este fato provoca uma série de efeitos negativos na capacidade germinativa do embrião e

no crescimento da plântula (LIN, 1988; MARTINS et al., 2000 – E. espiritosantensis; GALETTI et

al., 2013). Em acréscimo a perda dos grandes dispersores, a retirada intensiva da floresta (habitat)

apresenta como resultado mais frequente um cenário de paisagem com áreas florestais fragmentadas

e com remanescentes isolados (RYBICKI & HANSKI, 2013; FAHRIG, 2013), neste contexto os

efeitos da perda de habitat passam a agir em sinergia com a fragmentação do habitat. Desta forma, o

isolamento físico das áreas pode resultar no isolamento reprodutivo das populações de  E. edulis.

Populações  do palmito presentes  em fragmentos pequenos e  sujeitas ao isolamento reprodutivo
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tendem a apresentar redução no fluxo gênico via dispersão de sementes e sobrevivência local das

espécies de frugívoros associadas (SEOANE, 2007). A redução do fluxo gênico pode provocar a

perda de  alelos  devido à  deriva genética  e  isto  reduz a  habilidade  das  espécies  na  resposta  às

mudanças provocadas por forças seletivas (SEOANE et al., 2000).
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CAPÍTULO 1:  EFEITOS DA PERDA DE HABITAT NA DISTRIBUIÇÃO  ESPACIAL DE

DUAS CATEGORIAS ONTOGENÉTICAS DE Euterpe edulis (ARECACEAE) 

ABSTRACT

Habitat loss in the landscape can reduce species abundance and profoundly change the dynamics of the
interactions.  The  result  can  be  expressed  in  modifications  of  population  spatial  structure,  since  spatial
distribution of individuals may reflect interactions with physical and biotic environmental factors, including
anthropogenic  disturbances.  In  this  sense,  evaluating  the  spatial  pattern  of  a  population  in  different
ontogenetic stages may help to understand the mechanisms that have been acting in dynamic regeneration of
the species. In order to investigate the influence of habitat loss in the spatial distribution of Euterpe edulis,
the present work was undertaken in disturbed landscapes of southern Bahia in a gradient of forest cover
(ranging from 9 to 83%). In each landscape we installed a plot  of 0.5 ha where all  juveniles and adult
individuals present in the plots were recorded and mapped. Subsequently the bivariate Ripley's K function
was used to evaluate the spatial dependence between these categories and also the ontogenetic univariate
Ripley's K function to assess the spatial pattern of each stage. We found a reduction only in juvenile density
along the gradient of forest cover. Furthermore, the spatial independence between adults and juveniles was
observed, suggesting the maintenance of the dispersion process even in areas where the forest habitats is
reduced.  As  a  consequence,  the  aggregation  of  juveniles in  all  landscapes  observed  in  the  small  scale
distance, is possibly related to the conditions of the micro-environment, and not as a consequence of the
habitat loss. Additionally, we found a random pattern of adult distribution in most landscapes and suggest
that this pattern is a result of individual density. 

Key-words: Ripley's K function, forest cover, population dynamic.

RESUMO

A perda de habitat ocorrida dentro de uma paisagem pode reduzir a abundância de uma espécie e alterar
profundamente a dinâmica das interações em que participa. O resultado pode ser expresso em modificações
na estrutura espacial desta população, visto que a distribuição dos indivíduos no espaço pode refletir  as
interações com os fatores físicos e bióticos do meio, incluindo as perturbações de origem antrópica. Neste
sentido, avaliar o padrão espacial de uma população nos diferentes estádios ontogenéticos pode ajudar na
compreensão sobre  os  mecanismos  que atuaram e que estão  atuando na dinâmica  de regeneração desta
espécie. Com o objetivo de investigar a influência da perda de habitat na distribuição espacial de  Euterpe
edulis  no interior de fragmentos florestais, foi realizado um trabalho em paisagens antropizadas do Sul da
Bahia em um gradiente de cobertura florestal (9 a 83%). Em cada paisagem foi instalada uma parcela de 0,5
ha onde todos os  indivíduos  juvenis e  adultos presentes nas parcelas foram contabilizados e mapeados.
Posteriormente foi utilizada a função bivariada K de Ripley para avaliar a dependência espacial entre estas
categorias ontogenéticas e também a função univariada K de Ripley para avaliar o padrão espacial de cada
estádio. Foi encontrada uma redução apenas na densidade de  juvenis ao longo do gradiente de cobertura
florestal. Além disto, foi observada a independência espacial entre as categorias em todas as paisagens do
estudo, sugerindo a manutenção do sistema de dispersão mesmo nas áreas onde o habitat florestal é reduzido.
Como consequência, a agregação dos juvenis, observada em todas as áreas nas escalas iniciais de distância,
possivelmente está relacionada com as condições micro-ambientais, e não como uma consequência da perda
de habitat. Adicionalmente, o padrão aleatório dos  adultos  observado na maioria das paisagens avaliadas
sugere ser resultado direto da baixa densidade de indivíduos. 

Palavras-chaves: função K de Ripley, cobertura florestal, dinâmica de população.
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1. INTRODUÇÃO

A distribuição espacial é o termo utilizado para caracterizar o arranjo dos membros de uma

população dentro de um espaço previamente definido (BEGON et al., 2007). Conhecer este arranjo,

além de auxiliar nos processos de amostragem, representa um importante elemento para subsidiar as

estratégias de manejo e conservação do grupo estudado (ANJOS et al., 1998). Isto é possível porque

a  distribuição  espacial  reflete  a  influência  de  fatores  físicos  e  ecológicos,  que  podem exercer

diferentes efeitos ao longo dos estádios de desenvolvimento do indivíduo (AUGSPURGER, 1983).

Nas plantas, o padrão espacial dos estádios ontogenéticos iniciais é influenciado principalmente

pela dispersão e predação de sementes (PERES & BAIDER, 1997; GUGLIELME & GANADE,

2006), ataque de patógenos, forrageio de herbívoros (CONDIT et al., 2000) e disponibilidade de

recursos  (ex.  umidade,  luz,  pH e  nutrientes)  no ambiente  (SCHUPP, 1995).  Nos  estádios  mais

avançados,  o  padrão  espacial  reflete  também  a  influência  da  competição  intraespecífica  e

interespecífica  (PHILIPS  &  MACMAHON,  1981)  e  o  histórico  de  perturbação  nas  áreas

(CAMARERO et al., 2000). Neste sentido, avaliar a distribuição espacial das fases ontogenéticas de

um grupo  pode  fornecer  informações  sobre  a  sua  ecologia  e  os  requisitos  necessários  para  a

sobrevivência em cada etapa (SCHUPP, 1995). 

O padrão espacial de uma espécie pode ser avaliado em diferentes escalas e a sua escolha

deve  levar  em consideração  a  organização  demográfica  da  espécie,  as  estratégias  de  vida  e  o

comportamento do grupo estudado (SVENDSEN, 1974; SCOTT et al., 2002). Os três tipos básicos

de padrão espacial são o agregado, regular e aleatório. O padrão agregado é o mais encontrado em

florestas tropicais (CONDIT et al., 2000; LIMA et al., 2011; BRUZINGA et al., 2013) e representa

o  agrupamento  dos  indivíduos  de  uma  espécie  nos  espaços  mais  favoráveis  de  um  ambiente

heterogêneo (HUBBELL, 1979). Na distribuição regular os indivíduos se encontram distribuídos

com espaçamentos uniformes e no padrão aleatório os indivíduos são distribuídos ao acaso dentro

de um ambiente homogêneo (SILVA et al., 2009a).

Em relação à  espécie  Euterpe edulis,  é  possível encontrar  na literatura -  de forma mais

escassa - trabalhos que discutem sobre a distribuição espacial de populações desta espécie. Estes

trabalhos indicam a existência do padrão agregado de distribuição espacial para algumas fases do

desenvolvimento do palmito, como imaturos e adultos (ALVES, 1994; ANJOS, 1998; CAPRETZ,

et al., 2000). No entanto, é preciso ter cautela ao observar este resultado. No estudo desenvolvido

por Anjos, et al. (1998) por exemplo, os autores ressaltam que esse foi um padrão encontrado para

uma população estudada e que esse padrão pode ser alterado para outras populações. Além disto,

eles também destacam que este padrão foi encontrado em uma área onde existe um número de

matrizes suficientes para perpetuar o processo natural de regeneração da espécie. Isto indica que em
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áreas  onde existe  a  exploração de palmito  e  a  quebra  do sistema de regeneração pode ocorrer

também uma alteração no padrão espacial do mesmo.

Neste contexto a perda de habitat se configura potencialmente como principal regente das

relações espaciais, visto que este fator pode alterar drasticamente a composição e abundância de

indivíduos dentro de uma comunidade (BETTS et al., 2010; RIGUEIRA et al., 2013) e modificar a

dinâmica  das  interações  bióticas  das  espécies  (SPIESMAN  &  INOUYE,  2013;  MORAN &

CATTERALL, 2014). Além disto, nas paisagens mais antropizadas outros fatores passam a atuar em

sinergia com a perda de habitat,  dentre eles destacam-se as falhas na conectividade estrutural e

funcional do habitat (MARTENSEN et al., 2012; VILLARD & METZGER, 2014) e a facilitação de

acesso de caçadores e extrativistas nos fragmentos florestais remanescentes (TABARELLI  et al.,

2004). Neste sentido, o presente estudo tem como objetivos: (i)  avaliar como a perda de habitat

influencia a densidade de indíviduos  juvenis e  adultos, (ii)  verificar a  dependência espacial  dos

juvenis  em relação aos  adultos com a redução do habitat florestal,  (iii) investigar a distribuição

espacial de juvenis e adultos ao longo do gradiente de cobertura florestal. Espera-se que a perda de

habitat influencie de forma negativa na densidade de indivíduos juvenis e adultos de E. edulis. Além

disto, espera-se que os indivíduos juvenis sejam mais dependentes dos adultos nas escalas finas de

distância em paisagens com menores percentuais de habitat, já que os grandes dispersores devem ter

sido perdidos nestas paisagens.  Adicionalmente,  também é esperado que os  juvenis ocorram de

forma agregada e respondam fortemente a perda de cobertura florestal demonstrado pela agregação

maior nas escalas mais finas de distância. Por fim, espera-se que os  adultos apresentem padrão

agregado nas paisagens com alta porcentagem de cobertura florestal e aleatória nas áreas onde os

efeitos sinérgicos da perda de habitat e extração tenham acarretado a diminuição drástica no número

de indivíduos da espécie. 

2. METODOLOGIA

2.1. ÁREA DE ESTUDO

       O presente estudo foi desenvolvido em paisagens da Mata Atlântica do Sul da Bahia,

situadas em uma zona biogeográfica delimitada pelo rio de Contas e Jequitinhonha, com exceção da

porção de terra que compreende o cordão costeiro arenoso  (CORDEIRO, 2003; IESB, 2006). A

vegetação desta região é do tipo ombrófila densa (THOMAS et al., 1998) e o clima caracteriza-se

pelos tipos úmido e subúmido com média de temperatura anual variando entre 22º e 25ºC. O regime

pluviométrico é regular e as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano (CAR, 1997). O sul da
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Bahia é composto por florestas conservadas, áreas de florestas degradadas,  pastos, aglomerados

urbanos  e  cultivos  de  agroflorestas  (LANDAU,  2003;  SAMBUICHI,  2003).  Entre  as culturas

florestais  mais  comuns  destaca-se  o  cultivo  de  cacau  (Theobroma  cacao),  tanto  no  sistema

tradicional  de  sombreamento  (cabrucas)  como também,  em consórcio  com a  borracha  (Hevea

brasiliensis)  ou  eritrina  (Erythrina  fusca).  Além  disto,  na  porção  sul  desta  região,  destaca-se

também a monocultura de eucalipto (CORDEIRO, 2003). 

Figura 1: Disposição das 12 paisagens localizadas na Mata Atlântica do Sul da Bahia. As

paisagens estão indicadas com as suas porcentagens de cobertura florestal correspondentes para um

raio de 2 km

 Este projeto  faz  parte  da rede  de  pesquisas  em funcionamento ecológico de paisagens

florestais antrópicas (Sisbiota) que objetiva avaliar os efeitos da perda de habitat na funcionalidade

dos sistemas biológicos. O desenho amostral do Sisbiota foi construído através do mapeamento da

região sul bahiana, realizado com imagens do satélite QuickBird e WorldView, obtidas a partir de

2011 e de imagens do RapidEye obtidas entre os anos de 2009 e 2010. Estas imagens ajudaram a

identificar e quantificar os diferentes componentes presentes no mosaico de fitofisionomias. Após

um intenso trabalho de checagem das áreas em campo, foram selecionados 40 sítios de amostragem,
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que considerou entre outros fatores, o tipo de formação florestal, a autorização para o trabalho nas

áreas  particulares,  exclusão  dos  sítios  localizados  em solo  arenoso  e  facilidade  de  acesso  aos

fragmentos. Cada sítio se encontra em um remanescente de floresta que fica localizado na porção

central de uma paisagem circular com raio de 2 km e área de aproximadamente 13 km2. Para cada

um dos sítios foi calculado o percentual de cobertura florestal que considera apenas o montante de

florestas  em diferentes  estágios  de  regeneração.  Os  40  sítios  previamente  selecionados  foram

subdivididos em 4 categorias de cobertura florestal e os 12 sítios utilizados no presente trabalho

derivaram de um sorteio realizado em cada uma destas categorias. Desta forma, as áreas utilizadas

aqui compõem  um  gradiente de cobertura florestal que varia entre 9 a 83% de cobertura florestal

(Fig. 1).

2.2. AMOSTRAGEM DE CAMPO

Em cada sítio foi instalada uma parcela de 100 x 50m (0,5 ha) em um fragmento de mata

em estágio avançado de regeneração. Dentro de cada parcela foi feita uma varredura e todos os

indivíduos de palmito juçara pertencentes às classes ontogenéticas juvenis e adultos (Fig. 2) foram

quantificados e mapeados utilizando um GPS Garmin map60csx. A classe juvenil agrupou todos os

indivíduos que exibiram folhas claramente pinadas com altura de inserção entre 0,15 cm a 1,00 m e

não apresentaram estipe aparente. A classe dos  adultos agrupou os indivíduos que apresentaram

sinais  evidentes  de  reprodução,  como  presença  de  inflorescência  aderidas  à  planta,  frutos  ou

sementes germinando sob os palmitos ou evidências de reprodução passadas. Tanto a classe dos

juvenis como a dos adultos foi baseada na classificação dos estádios ontogenéticos de Silva et al.

(2009b), sendo que os juvenis do presente estudo correspondem a categoria jovens II utilizada por

estes autores.

 A escolha das categorias amostradas foi baseada no poder de informação que estas classes

representam. Os indivíduos adultos refletem um retrato mais antigo dos processos que modularam

o recrutamento nas paisagens avaliadas.  Além disto,  estes indivíduos representam atualmente a

fonte que possibilita toda a dinâmica de regeneração da espécie. Já os indivíduos juvenis, foram

escolhidos porque além de serem mais fáceis do que as plântulas de visualizar em campo, refletem

um passado mais recente dos processos que estão atuando na área. Apesar deste quesito ser melhor

contemplado pela classe das plântulas, a escolha dos juvenis em detrimento desta categoria ocorreu

porque a população de juvenis é mais estável do que a de plântulas, já que a mesma pode variar

mais de 90% de ano para ano e a de juvenis se modifica menos devido à acumulação de várias

coortes (CONTE et al., 2000)
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Figura 2 – Características fenotípicas dos estádios adulto e juvenil. Fotos a, b e c representam os
indivíduos juvenis em diferentes alturas;  d indivíduo adulto florindo;  e  indivíduo frutificando e  f
exibem os cachos secos no chão abaixo de um indivíduo adulto.

2.3. ANÁLISE DE DADOS

A densidade dos indivíduos juvenis e adultos em 0,5 ha foi estimada para 1 ha com intuito

de permitir a comparação entre os trabalhos realizados com a espécie  E. edulis. A relação desta

densidade  com  a  cobertura  florestal  foi  analisada  através  de  uma  regressão  linear  simples.

Para avaliar a relação espacial existente entre as categorias juvenis e adultos foi utilizada a

função K de Ripley bivariada objetivando verificar a independência espacial entre as categorias. Na

literatura existem diversos trabalhos que utilizam metodologias distintas para analisar a distribuição

espacial de um grupo (HAY et al., 2000; DOVCIAK et al., 2001; BUDKE et al., 2004). No entanto,

grande parte destes métodos oferece uma informação limitada à área em que se coleta os dados,

pois eles se baseiam na contagem dos indivíduos dentro de parcelas ou na procura do vizinho mais

próximo que considera apenas a distância de um evento para o subsequente (RIPLEY, 1978). Como

alternativa a este problema, destaca-se a função K de Ripley (RIPLEY, 1977), que representa um

método capaz de detectar um padrão espacial em diferentes escalas de distância ao mesmo tempo.

A ferramenta K de Ripley se baseia na construção de um círculo de raio variável que é centrado em

cada indivíduo. Dentro de cada círculo gerado pela variação do raio é realizada a contagem de

a b c

fd e
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todos os vizinhos do indivíduo central (KUULUVAINEN e ROUVINEN, 2000). A variação no

tamanho do raio é o que permite detectar a existência de um padrão agregado, aleatório ou regular

em diferentes  escalas  simultaneamente  (GETIS e FRANKLIN,  1987;  BATISTA e  MAGUIRE,

1998). A função K de Ripley foi construída no software R através de 1000 simulações de Monte-

Carlo  e  gerou  um  gráfico  com  envelopes  de  confiança  de  99,9%  para  cada  sítio  avaliado.

Posteriormente foi realizada uma transformação da função K de Ripley na função L com intuito de

obter uma melhor visualização gráfica dos resultados. O gráfico gerado exibe a função L no eixo

das ordenadas e as escalas de distância no eixo das abscissas. A interpretação da imagem obtida é

feita através de uma análise visual sendo que aceita-se a hipótese nula (independência espacial entre

as categorias) quando os valores observados da função L estão dentro dos envelopes de confiança e

rejeita-se quando estes valores estão fora dos envelopes de confiança. Quando os valores da função

L são positivos e estão fora dos envelopes de confiança o padrão encontrado é o de dependência

espacial  entre  as  classes  e  quando  os  valores  são  negativos,  ocorre  a  repulsão  espacial  das

categorias avaliadas (CAMARERO et al., 2000; CAPRETZ 2004).

Para análise da distribuição espacial de juvenis e adultos, utilizou-se a função K de Ripley

univariada. A função K de Ripley também foi calculada no software R utilizando 10000 simulações

de Monte-Carlo para os adultos e 1000 simulações para os juvenis e posteriormente estas funções

também foram transformadas na função L. No caso da análise univariada a hipótese nula testada foi

a de completa aleatoriedade espacial dos indivíduos e a interpretação do gráfico obtido é análoga à

análise bivariada. A diferença é que ao invés de dependência ou repulsão entre as classes existe

respectivamente, a agregação e a regularidade da distribuição espacial dos indivíduos (CAPRETZ

2004).  

Tanto a função bivariada quanto a função univariada K de Ripley foram aplicadas apenas

em oito das doze áreas estudadas, visto que três dos sítios onde foi realizado o levantamento não

apresentavam a espécie E. edulis e o quarto sítio além de não apresentar os indivíduos da categoria

jovens também não continha um número de adultos suficiente para a realização das análises (N =

4). 
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RESULTADOS 

O  número  de  palmitos  amostrados  nos  12  sítios  totalizou  1431  indivíduos  sendo  a

densidade média de adultos de 25,5 indivíduos/ha, a de juvenis 213 indivíduos/ha e a total de 238,5

indivíduos/ha.  Em  geral  as  áreas  amostradas  exibiram  uma  baixa  densidade  de  palmitos

reprodutivos. A exceção foi à área de 19% de cobertura florestal que apresentou 128 indivíduos/ha,

o  que  representa  mais  de  cinco  vezes  o  valor  da  densidade  média.  A densidade  de  palmitos

reprodutivos não apresentou resposta significativa à perda de cobertura florestal (R2 = -0.099, P =

0.914). No entanto, vale ressaltar que este resultado foi fortemente influenciado pela paisagem de

19% de cobertura florestal, que destoou do comportamento de redução do número de adultos com a

perda de habitat.  Adicionalmente,  destaca-se que a  densidade dos indivíduos juvenis respondeu

significativamente a perda de cobertura florestal (R2 = 0.448, P = 0.01), assim como a densidade

total de indivíduos (R2 = 0.331, P = 0.03), mesmo incluindo a área de 19% de cobertura florestal,

que embora seja um dos sítios com menor porcentagem de habitat  também apresentou a maior

densidade de indivíduos juvenis avaliados (Fig. 3).

Figura 3. Densidade de palmitos  adultos e  jovens estimada para 1 hectare em paisagens de Mata
Atântica com diferentes porcentagens de cobertura florestal na Região Sul da Bahia.

R2 = -0.099, P = 0.914

R2 = 0.448, P = 0.01
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O resultado obtido para a função bivariada apresentou uma independência espacial entre os

jovens e adultos para todas as paisagens avaliadas (Fig. 4). Já o resultado da função univariada K de

Ripley para os indivíduos jovens exibiu um padrão agregado de distribuição destes indivíduos de no

mínimo 10 m da escala de distância para todas as paisagens estudadas (Fig. 5). 

O  resultado  obtido  da  função  univariada  K  de  Ripley  para  os  adultos demonstrou  a

existência de um padrão aleatório para a maioria das paisagens avaliadas (Fig. 6).  As exceções

foram as áreas de 70% e 19% que apresentaram padrão agregado de distribuição em mais de uma

escala de distância. Neste sentido, destaca-se o fato de que entre todas as paisagens utilizadas neste

estudo,  estas  são  as  áreas  que  apresentaram o  maior  número  de  palmitos  adultos  presentes  na

parcela de 0,5 ha. 
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Figura 4. Análise da relação espacial dos indivíduos jovens e adultos presentes em paisagens com
porcentagens distintas de cobertura florestal na região sul da Bahia.  As linhas tracejadas indicam os
envelopes de confiança de 99,9% fornecida pelas simulações do Método de Monte-Carlo. As linhas
contínuas representam a função bivariada K de Ripley transformada na Função (L(s)). 

50% 43%

66%

70%83%

57%
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Figura 5.  Análise  do padrão  espacial  dos  jovens da espécie  Euterpe edulis em paisagens com
diferentes porcentagens de cobertura florestal na região Sul da Bahia.  As linhas tracejadas indicam
os envelopes de confiança de 99,9% fornecida pelas simulações do Método de Monte-Carlo. As
linhas contínuas representam a função univariada K de Ripley transformada na Função (L(s)). 
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50% 43%
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Figura 6.  Análise do padrão espacial  dos adultos da espécie  Euterpe edulis em paisagens com
diferentes porcentagens de cobertura florestal na região Sul da Bahia.  As linhas tracejadas indicam
os envelopes de confiança de 99,9% fornecida pelas simulações do Método de Monte-Carlo. As
linhas contínuas representam a função univariada K de Ripley transformada na Função (L(s)). 
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DISCUSSÃO

O conhecimento oriundo de estudos sobre a distribuição espacial pode refletir as diferentes

condições  ambientais  requeridas  pelo  mesmo  organismo  ao  longo  dos  diferentes  estádios

ontogenéticos (SOUZA & MARTINS, 2002). Isto ocorre uma vez que o padrão espacial é capaz de

refletir  as  interações  dos  organismos  com os  fatores  físicos  e  bióticos  do  meio,  incluindo  as

perturbações  de  origem  antrópica  (AUGSPURGER,  1983;  CAMARERO  et  al.,  2000).  Neste

sentido, as relações de distribuição espacial encontradas no presente trabalho sugerem que o padrão

espacial está estreitamente relacionado com a densidade de indivíduos, que pode ser alterada pela

perda de habitat. 

A densidade de palmitos  adultos  encontrada nas paisagens do estudo, foi em geral baixa,

além de ser inferior ao sugerido por Freckleton  et al. (2003) que recomenda para o manejo um

mínimo de 50 a  60 indivíduos por hectare para viabilizar a manutenção da espécie.  Este  valor

também é indicado pela Resolução CONAMA 294/2001, que pensando na existência das gerações

futuras de juçara, exige um mínimo de 50 adultos/ha para liberação do corte de palmito. Além disto,

os valores da densidade de adultos, independente do nível de cobertura florestal (exceção da área de

19% de cobertura), foram inferiores aos valores encontrados em alguns trabalhos desenvolvidos em

áreas de floresta ombrófila densa montana na região Sul do país (REIS et al., 2000; PALUDO et al.,

2012). Raupp et al., 2009 estudando a região de Maquiné no RS encontrou apenas 4 adultos/ha e

sugerem que a densidade baixa dos palmitos adultos é fruto do corte clandestino destes indivíduos

na  área  de  estudo.  Da mesma forma Portela  (2008) estudando populações  de  palmeiras  no  RJ

também encontrou  baixa  densidade  de  palmitos  adultos em áreas  desprotegidas  legalmente  ou

protegidas recentemente. O cenário se repete no estudo de Melito et al. (2014) com a demografia de

juçara em fragmentos florestais da região de Una também no sul da Bahia (Tab. 1). Estes autores

encontraram uma densidade baixa de  adultos (30 indiv./ha)  em um dos fragmentos avaliados e

sugerem que no passado este fragmento tenha sido submetido ao corte de palmito e ainda esteja se

recuperando dos efeitos dessa atividade. 

Apesar da baixa densidade de palmitos adultos encontrada para as paisagens avaliadas em

geral, é possível perceber que, em relação ao gradiente de cobertura florestal, existe uma tendência

de redução do número de adultos com a perda de cobertura de florestal, embora a relação não seja

significativa. Isso ocorre principalmente porque a área com 19% de cobertura florestal influencia

fortemente a relação encontrada. Isto pode ser explicado pelas características do histórico de uso do

fragmento onde a amostragem foi realizada. Este fragmento pertence a uma área de Reserva Legal

de propriedade privada que é manejada de forma sustentável desde a década de 60 (comunicação

pessoal). Vale ressaltar que esta área também apresentou o mesmo padrão de alta diversidade e
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riqueza  para  a  família  Arecaceae  (OLIVEIRA,  2013)  e  para  as  aves  (MORANTE,  dados  não

publicados). Neste sentido, sugere-se que o manejo adequado das áreas pode manter a riqueza e a

diversidade  mesmo em um cenário  adverso.  Foi  observado  que  a  perda  de  cobertura  florestal

influencia negativamente o número de indivíduos juvenis  e o  número total  de indivíduos.  Esta

redução era esperada, visto que as áreas que sofreram com a perda de habitat apresentam uma série

de implicações negativas para a manutenção de populações naturais (FAHRIG, 2001; BROOKS et

al., 2002; OLFFA & RITCHIE, 2002). A interação destas implicações se retroalimenta e os efeitos

acumulativos dos fatores podem culminar em um vórtice de extinção das populações (GILPIN &

SOULÉ, 1986)

Entre as implicações da perda de habitat  destaca-se a perda de aves florestais frugívoras

(ANDRÉN, 1994; TRZCINSKI et al., 1999; RADFORD et al., 2005; ZUCKERBERG & PORTER,

2010; MORTELLITI et al., 2010) que pode desencadear uma redução na qualidade e quantidade de

frutos dispersos. GALETTI et al. (2013) verificaram que na ausência das principais aves frugívoras

consumidoras de E. edulis além de ocorrer uma queda no número de sementes dispersas, também

ocorre,  em um curto  período de  tempo  evolutivo,  uma redução  no tamanho  das  sementes  nas

populações. Para  E. espiritosantensis foi observado que as sementes de menor tamanho perdem

água mais rápido e apresentam uma menor velocidade e percentual de germinação (MARTINS et

al.,  2000).  Esta  perda  acelerada  de  água  também  acarreta  em  uma  redução  significativa  na

capacidade de formação de plântulas (MARTINS et al., 1999). Além disto, quando as sementes de

tamanho pequeno conseguem germinar, originam plântulas com a parte aérea cerca de 1,5 vezes

menor do que a gerada pelas sementes de tamanho grande (GALETTI et al., 2013). 

Adicionalmente nas áreas onde existe uma redução de dispersores, os frutos e as sementes

tendem a ser depositados mais próximos da planta-mãe (BLEHER & BÖHNING-GAESE, 2001;

MEYER & DORNELLES, 2003). Esta aglomeração das sementes em um único local de deposição

resulta  na  maximização  dos  efeitos  densidade-dependentes,  tais  como  aumento  da  predação,

herbivoria foliar e ataque de patógenos (PIZO & SIMÃO, 2001; RUSSO & AUGSPURGER, 2004;

DONATTI, 2004; SANTOS et al., 2006). Em adição, a redução dos dispersores nestas áreas pode

acarretar também na perda da diversidade genética via limitações do fluxo gênico, visto que em

organismos sésseis como as plantas, as sementes representam um dos únicos estádios móveis deste

grupo (NATHAN & MULLER-LANDAU, 2000).  Rauch & Bar-Yam em um estudo publicado em

2005 afirmam que o nível de diversidade genética numa população depende mais fortemente do

tamanho do seu habitat do que a biodiversidade medida pelo número de espécies. 

 Outro fator que pode atuar como limitante para as populações de Euterpe edulis nas áreas

de baixa porcentagem é a abertura de dossel. Nakazono et al. (2001) verificaram que um alto índice

de radiação luminosa reduz o crescimento  em massa seca das plântulas  de palmito  e com este
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resultado sugeriram que a  espécie  E. edulis deve apresentar  menor  capacidade  competitiva  em

grandes clareiras. Oliveira (2013) estudando a diversidade de palmeiras ao longo do gradiente de

cobertura  florestal  verificou  que  as  áreas  com  menores  porcentagens  de  cobertura  florestal

apresentavam a maior abertura de dossel e observou a queda na abundância de juçara bem como de

outras  espécies  de  palmeiras  nestas  localidades.  Considerando  estes  componentes,  é  possível

perceber que a redução de habitat e consequentemente os fatores citados acima podem atuar tanto

isoladamente,  como  em  conjunto  acarretando  em  uma  redução  do  número  de  indivíduos  nas

populações de palmito juçara. 

A análise da função K de Ripley bivariada demonstrou uma completa independência entre

juvenis e adultos em todos os sítios avaliados. Este comportamento difere do padrão esperado, uma

vez que era previsto um aumento de dependência dos juvenis em relação aos adultos com a redução

da cobertura florestal.  Isto porque a redução dos dispersores,  prevista para as áreas com pouco

habitat  florestal  (ANDRÉN,  1994;  RADFORD  et  al.,  2005)  acarreta  no  aumento  de  sementes

depositadas  mais  próximas  da  planta-mãe  (MEYER & DORNELLES,  2003).  Neste  cenário,  a

limitação  na  dispersão  (JORDANO  et  al.,  2006)  pode  desencadear  um forte  agrupamento  dos

juvenis em relação aos adultos, conforme observado no estudo de Silva & Tabarelli (2001) para a

palmeira Bactris acanthocarpa Mart. 

Vários  trabalhos  relatam a  redução  das  aves  com a  perda  de  habitat  (ANDRÉN, 1994;

TRZCINSKI  et  al.,  1999;  RADFORD  et  al.,  2005;  ZUCKERBERG  &  PORTER,  2010;

MORTELLITI  et  al.,  2010),  no  entanto,  nas  paisagens  estudadas  ocorre  uma  permanência  de

dispersores  de  Euterpe  edulis também nas  áreas  com baixa  porcentagem de  cobertura  florestal

(MORANTE,  dados não publicados). Foi constatado que apesar das áreas de baixa porcentagem

apresentarem o empobrecimento de frugívoros florestais dispersores do palmito, outros dispersores

efetivos  permanecem,  principalmente  as  aves  do  gênero  Turdus (MORANTE,  dados  não

publicados).  Segundo  GALETTI  et  al.,  2013,  os  crassídeos  e  os  Turdus assumem  o  papel

quantitativo  de  principais  dispersores  de  Euterpe  edulis  em  áreas  defaunadas.  Além  desta

contribuição  no  componente  quantitativo,  os  Turdus spp.  também  desempenham  um  papel

fundamental na qualidade da semente dispersa. As espécies deste grupo, assim como as grandes

Cotingas, podem regurgitar as sementes cerca de 30 minutos após o consumo dos frutos (LEITE et

al.,  2012).  Em  adição  esses  animais  podem  se  deslocar  a  distâncias  relativamente  longas

(JORDANO  et  al.,  2007)  e  as  sementes  dispersas  por  eles  apresentam  um  maior  índice  de

germinação do que  as  sementes  dispersas  por  três  grandes  tucanos frugívoros,  o  araçari,  e  um

crassídeo (LEITE et al., 2012). Neste sentindo, considerando as distâncias de deslocamento deste

grupo, mais a sua frequência de remoção dos frutos, o tempo de permanência da semente no corpo e

a alta probabilidade de germinação da semente dispersa por estas aves, é possível inferir que em
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todas as paisagens avaliadas existem sementes sendo dispersas a curtas e longas distâncias. Além

disto,  as  sementes  depositadas  próximas da planta-mãe devem ser  altamente influenciadas  pela

proximidade do adulto (AUGSPURGER & KELLY, 1984). Nestas localidades,  mesmo que boa

parte das sementes consiga germinar, a maioria delas se perde na transição para os estádios de

desenvolvimento  seguintes  (MATOS  &  WATKINSON,  1998).  Comportamento  semelhante  foi

observado por Santos  et al. (2006) para  Buchenavia capitata, que verificaram uma deposição de

99% das sementes em baixo da planta-mãe e depois de 18 meses de acompanhamento constataram a

mortalidade  de  100%  das  plântulas  que  tinham  conseguido  recrutar  nesta  condição  de  alta

densidade.  Além  disto,  conforme  observado  por  Schupp  (1995),  um  local  adequado  para  as

sementes germinarem pode ser inadequado para as plântulas recrutarem (conflito semente-plântula).

Desta forma, o padrão encontrado pode ser explicado porque os indivíduos que conseguem recrutar

e  atingir  o  estádio  de  juvenil são  aqueles  oriundos  de  sementes  depositadas  a  distâncias

suficientemente capazes de garantir a independência espacial com relação aos adultos. 

Conforme esperado a distribuição espacial dos juvenis em todas as paisagens foi agregada,

uma vez que é comum dentro de uma comunidade que as classes iniciais apresentem o padrão

fortemente agregado e que apenas ao longo do desenvolvimento ontogenético dos indivíduos este

comportamento  se  dilua  já  que  os  mesmos  passam a  competir  por  recursos  como água,  luz  e

nutrientes (BAROT et al. 1999; CONDIT et al. 2000). No entanto, independente da porcentagem de

cobertura florestal este agrupamento é percebido até a escala de 10 m de distância, o que mais uma

vez  sugere  que  o  comportamento  de  dispersão  das  sementes  é  similar  em todas  as  paisagens

avaliadas. Vale ressaltar também que uma vez que esta agregação não apresentou nenhuma relação

de  proximidade  com os  adultos,  o  agrupamento  dos  indivíduos  juvenis pode  ser  gerido  pelas

condições do micro ambiente. Sabe-se que a sobrevivência desta espécie está mais ligada ao seu

estabelecimento em áreas com condições ambientais favoráveis do que com a distância da planta-

mãe ou de adultos coespecíficos (SILVA, 1991). 

Para  a  espécie  Euterpe  edulis foi  observado  que  uma série  de  fatores  abióticos  podem

regular o sucesso no desenvolvimento dos indivíduos, dentre eles destacam-se a luminosidade e a

umidade do solo. Em relação à intensidade luminosa, estudos indicam que as plântulas do palmito

se desenvolvem melhor sob condição de 20 a 70% de radiação solar, porque tanto em condições de

dossel fechado, como em pleno sol, os indivíduos apresentam inibição de vigor (NAKAZONO et

al., 2001). Já um alto nível de umidade do solo promove o aumento da germinação de sementes

(MATOS & WATKINSON, 1998) e crescimento de plântulas (NOGUEIRA-JUNIOR et al., 2003).

No entanto, os indivíduos juvenis são beneficiados quando o nível de umidade no solo é reduzido

cerca de 20% da umidade considerada ideal para as plântulas (NOGUEIRA-JUNIOR et al., 2003).

Além destes  fatores,  as  chances  de  estabelecimento  dos  indivíduos  e  avanços para  os  estádios
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seguintes são maiores nas porções ambientais onde a herbivoria e a predação das sementes são mais

atenuadas (ROTHER et al., 2013). Neste contexto as manchas ambientais que combinam todas as

características  que  favorecem,  desde  a  chegada  da  semente  até  o  estabelecimento  de  juvenis,

apresentam condições altamente específicas e devem exibir o agrupamento dos indivíduos no seu

entorno, como observado nos resultados encontrados neste trabalho. 

Ao contrário do esperado, à distribuição espacial dos adultos, foi completamente aleatória

para a maioria das paisagens avaliadas, com exceção das áreas de 70% e 19% que continham o

maior  número  de  indivíduos.  Conforme  observado  por  Condit  et  al.  (2000)  existe  um padrão

fortemente agrupado nas categorias iniciais do desenvolvimento das plantas e ele tende a ser diluído

com o avanço para os estádios seguintes, podendo se transformar em um padrão aleatório ou regular

por  causa  da  competição  entre  os  indivíduos.  Um trabalho  publicado por  Matos  & Watkinson

(1998) além de observar um alto agrupamento das sementes e plântulas do palmito em relação aos

adultos, verificou a ocorrência de redução na probabilidade das plantas avançarem para os estádios

seguintes  com o aumento da densidade de indivíduos.  Segundo os autores  este  comportamento

deveria resultar num aumento da dispersão dos indivíduos adultos, se assemelhando ao previsto por

Condit et al (2000). No entanto, os dados que eles obtiveram indicavam que as plantas adultas eram

apenas marginalmente menos agregada que as sementes e plântulas. 

Também contrariando as previsões feitas por Condit et al. (2000), Silva (1991) observou que

a agregação dos  indivíduos de  E.  edulis aumentava  ainda mais  depois  do estádio  de  juvenil  e

sugeriu que os fatores de limitação que agem sobre este grupo servem para manter a população

restante ainda mais agregada, indicando a ausência de competição nos estádios mais avançados.

Neste sentido, Alves (1994) que também encontrou uma alta agregação dos adultos, sugeriu que os

processos  que  promovem  a  agregação  da  espécie,  como  a  distribuição  espacial  das  manchas

favoráveis  seriam constantes  na  ontogenia  do  indivíduo.  No entanto,  segundo o  mesmo autor,

aqueles  relacionados  com  os  processos  de  espaçamento  (fatores  limitantes  do  recrutamento)

atuariam com intensidades distintas ao longo do desenvolvimento ontogenético.

Neste  contexto,  a  ausência  de  competição  intraespecífica  entre  os  adultos  poderia  ser

explicada porque o agrupamento dos indivíduos pode oferecer algumas vantagens como o aumento

da resistência a ação dos ventos e a redução na perda de água (SILVA, 1991). Este último quesito é

especialmente  importante  para  o  palmito,  porque  58%  do  sistema  radicular  desta  espécie  se

encontra apenas nos primeiros 20 cm do solo (BOVI  et al., 1978) e manter o agrupamento para

evitar a perda de água é uma estratégia interessante para não comprometer a retirada de água em

condições de seca.

Diante do exposto, a ausência do padrão agregado dos adultos nas áreas de alta porcentagem

pode ser  explicada  pela  retirada  ilegal  do palmito.  A possível  extração reduziu  a  densidade  de
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indivíduos  e  pode  ter  alterado  o  padrão  de  distribuição  da  espécie,  visto  que  ele  ocorre  nas

paisagens  com  maiores  densidades.  Um  comportamento  similar  foi  encontrado  no  trabalho

desenvolvido por Rodrigues (2011) que verificou a aleatoriedade nas populações que possivelmente

sofriam corte seletivo, enquanto o padrão agregado foi encontrado para um fragmento sem retirada

de palmito. Independente da quantidade de habitat, o comportamento aleatório foi observado nas

áreas com baixa densidade de indivíduos. Neste sentido é possível inferir que a redução do número

de palmitos, independente da sua causa (perda de habitat em si ou retirada do palmito), provoca a

aleatorização na distribuição dos adultos restantes.

De  maneira  geral,  a  redução  do  número  total  de  indivíduos  no  gradiente  de  cobertura

florestal não aparenta estar relacionado à qualidade da dispersão de sementes, visto que o padrão de

independência  espacial  sugere a  existência  de dispersão  para  longe da planta-mãe em todas  as

paisagens. No entanto, esta redução pode ocorrer por diversos fatores, dentre eles destacam-se o

aumento de micro-ambientes desfavoráveis para o estabelecimento de plântulas e a limitação de

fonte  (JORDANO  et  al.,  2006),  visto  que  foi  observado a  redução de  indivíduos  reprodutivos

principalmente  nas  áreas  de  baixa  porcentagem de habitat.  Neste  sentido,  identificar  o  gargalo

provocado  pela  perda  de  habitat  na  limitação  demográfica  de  Euterpe  edulis deve  ser  o  foco

principal dos próximos estudos com a espécie para que, diante desta ameaça a biodiversidade, se

possa intervir de maneira eficaz na conservação do palmito juçara.
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Tabela  1 –  Densidade  de  indivíduos  adultos  da  espécie  Euterpe  edulis encontrada  em outros
trabalhos na literatura

Localidade Estágio de
regeneração/condição de

impacto

Densidade de
adultos (ha)

Referência

Blumenau (SC) –
Floresta Ombrófila

densa Montana

Área florestal não
submetida à retirada de

madeira ou palmito
61 Reis et al. (2000)

Ibirama (SC) – Floresta
Ombrófila Densa

Montana

Floresta em estágio
secundário avançado de

regeneração
231 Paludo, et al., (2012)

São Francisco do Sul
(SC) – Floresta

Ombrófila Densa de
terras baixas

Floresta em estágio
avançado de regeneração.

8 Meyer & Dornelles (2003)

Maquiné (RS) – Floresta
Ombrófila Densa

Remanescente florestal
maduro

4 Raupp, et al., (2009)

Una (BA) – Floresta
Ombrófila Densa de

Terras Baixas

Floresta em estágio
primário de sucessão

ecológica
73,2 Silva, et al. (2009)

Una (BA) – Floresta
Ombrófila Densa de

Terras Baixas

Floresta em estágio
primário de sucessão

ecológica
53,7 Melito, et al., 2014

Una (BA) – Floresta
Ombrófila Densa de

Terras Baixas

Floresta em estágio
primário de sucessão

ecológica
30 Melito, et al., 2014
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IMPLICAÇÕES  DA PERDA DE  HABITAT  PARA O  RECRUTAMENTO  INICIAL DE
Euterpe edulis (ARECACEAE) NO SUL DA BAHIA

ABSTRACT

Habitat loss is the main driver of global biodiversity extinction. However, studies focusing on the
subject are highly limited to species composition patterns and ecological groups, with little studies
on biological interactions and ecosystem functionality. The objective of this work was to evaluate
the implications of habitat loss in the early recruitment of  Euterpe edulis in nine landscapes with
different percentages of forest cover. We conducted an experiment over six months to quantify the
number of germinated seeds, predation by vertebrates and invertebrates, pathogens attack and the
number  of  established  seedlings  in  each  landscape.  Habitat  loss  did  not  affect  the  transition
probability of dispersed seeds to germinated seeds. However, when the seeds were protected from
vertebrates  the  recruitment  was  negatively  influenced  by forest  cover  reduction.  The  pathogen
attack  was  insignificant  and  the  predation  of  seeds  by  invertebrates  was  the  main  cause  of
population limitation. Seed predation by both groups behaved antagonistically, whereas the attack
by invertebrates  was  higher  in  areas  with  habitat  reduction,  seed  predation  by vertebrates  was
greater in areas with high percentage of forest cover. When seeds were exposed to the joint action of
all  mortality  factors,  the  number  of  recruited  seedlings  was  significantly reduced and was  not
associated with habitat loss. This result indicates that the opposite effects exerted by vertebrates and
invertebrates cancel a differential response of recruitment to habitat loss.

Key-words: forest cover, predation of seeds, seedling establishment.

RESUMO 

A perda de habitat representa o principal driver de extinção da biodiversidade mundial. Entretanto o
conhecimento acerca do assunto é altamente limitado aos padrões de composição de espécies e
grupos ecológicos, sendo pouco discutidas as consequências destas perdas nas interações biológicas
e funcionalidade dos ecossistemas. Este trabalho teve como objetivo avaliar as implicações da perda
de habitat como processo limitante para o recrutamento inicial de Euterpe edulis em nove paisagens
em um gradiente de cobertura florestal no sul da Bahia. Através de um experimento realizado ao
longo de seis meses foi quantificado o número de sementes germinadas, a predação por vertebrados
e  invertebrados,  o  ataque  de  patógenos  e  o  número  de  plântulas  estabelecidas  em  cada  sítio
amostral.  A perda de habitat não afetou a probabilidade de transição de uma semente dispersa para
semente germinando. No entanto, quando as sementes foram protegidas da remoção por vertebrados
o recrutamento  apresentou uma relação linear  positiva  com a cobertura florestal.  O ataque por
patógenos foi um fator insignificante na mortalidade das sementes e a predação por invertebrados,
foi a principal causa de limitação demográfica. A predação de sementes pelos dois grupos avaliados
se portou de forma antagônica, sendo que o ataque por invertebrados foi maior nas áreas com pouco
habitat  e  a  predação  por  vertebrados  foi  maior  nas  áreas  com alta  percentagem de  cobertura
florestal. Quando as sementes estiveram expostas a ação conjunta de todos os fatores bióticos de
mortalidade, o número de plântulas recrutadas foi muito reduzido e não apresentou relação com a
perda de habitat. Este resultado indica que para  Euterpe edulis os efeitos opostos de predação de
sementes  exercidos  por  vertebrados  e  invertebrdos  anulam  uma  resposta  diferencial  do
recrutamento com a perda de habitat.

Palavras-chave: cobertura florestal, predação de sementes, estabelecimento de plântulas.
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INTRODUÇÃO

A perda de habitat representa o principal driver da taxa de extinção atual (FAHRIG, 1997;

TRZCINSKI  et  al.,  1999;  MORTELETTI  et  al.,  2010;  ZUCKERBERG  &  PORTER,  2010;

FAHRIG, 2013)  e a redução drástica de florestas tropicais se configura em uma séria ameaça  a

manutenção da diversidade biológica em todo o mundo (WRIGHT & MULLER-LANDAU, 2006;

TABARELLI et al., 2010). A retirada de floresta frequentemente resulta em paisagens com poucos

e  pequenos  fragmentos  que  se  encontram isolados  dentro  de  matrizes  com baixa  ou  nenhuma

permeabilidade  para  determinadas  espécies  (ANTONGIOVANNI  &  METZGER,  2005;

CASTELLÓN & SIEVING, 2006; ARROYO-RODRIGUEZ et al., 2013). Os efeitos associados da

perda  de  habitat  e  fragmentação  florestal  provocam  uma  série  de  alterações  nos  fragmentos

florestais  remanescentes,  que  além  de  apresentar  extinções  locais  (WITH  &  KING,  1999;

RADFORD  et  al.,  2005;   RYBICKI & HANSKI,  2013)  também estão  submetidos  aos  efeitos

pronunciados de borda (CROWLEY et al., 2012), maior incidência luminosa (OLIVEIRA, 2013),

substituição de espécies (GRASS  et al.,  2014;  HOWES  et al.,  2014)  e  uma total  mudança nas

interações  bióticas,  que  eventualmente  afeta  os  processos  ecológicos  e  o  funcionamento  dos

ecossistemas (DOBSON et al., 2006). 

Apesar do grande volume de informações disponíveis sobre este assunto,  o conhecimento

acerca  da  perda  e  fragmentação  do  habitat  é  altamente  concentrado  nos  padrões  de  riqueza  e

abundância de espécies e grupos ecológicos (MORTELLITI  et al.,  2010; LIMA & MARIANO-

NETO, 2014; RIGUEIRA et al., 2013). Deste modo, as informações disponíveis para os processos

ecológicos,  tais  como  interações  planta-animal  (FORTUNA  &  BASCOMPTE,  2006) e

funcionalidade das florestas (BREITBACH et al., 2012; ESTAVILLO et al., 2013) são incipientes.

Considerando o fato de que a perda da diversidade pode implicar na perda de grupos funcionais

(SASAKI et al., 2011), a ampliação destes estudos se torna essencial para maximizar o sucesso nos

esforços de conservação, visto que a abordagem sistêmica pode fornecer informações mais realistas

sobre o comportamento dos ambientes naturais frente aos distúrbios antrópicos (JANZEN, 1974).

Entre os processos ecológicos de importância marcante para o funcionamento das florestas

se encontram aqueles relacionados ao recrutamento das plantas (CLARK et al., 1999; BELL et al.,

2006;  JORDANO  et  al.,  2006;  STEPHENS  et  al.,  2012).  Entre  os  inúmeros  mecanimos  que

regulam o estabelecimento de um novo indivíduo dentre da comunidade os que estão envolvidos

com a fase de transição semente-plântula, são os que atuam de forma menos previsível (CLARK et

al.,  1999).  Isto  porque uma semente  após  ser  dispersa,  está  sujeita  a  ação  de  diversos  fatores
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bióticos e abióticos (MUSCARELLA et al., 2013) que podem apresentar, de acordo com o ambiente

estudado, intensidades de mortalidade distintas (SCHUPP et al., 1995).

A predação  de  sementes  é  um fator  biótico  excepcional  que  limita  o  recrutamento  das

plantas. Este processo pode reduzir significativamente o número de sementes viáveis  disponíveis

(JAZEN,  1971)  e  pode  ser  mais  importante  do  que  as  diferenças  no  microhabitat  para  a

determinação de sobrevivência de algumas espécies (MOLOFSKY & FISHER, 1993). As sementes

podem ser predados por vertebrados e invertebrados, que pode desempenhar um papel chave na

limitação  de  recrutamento  (STEFFLER  et  al.,  2008;  PINTO  et  al.,  2009  ).  Por  esta  razão  é

necessário a compreensão de como esses fatores limitantes atuam em áreas com diferentes níveis de

perturbação  humana  para  subsidiar  as  estratégias  de  gestão  mais  confiável  com  intuito  de

maximizar o recrutamento de plântulas (ROTHER  et al., 2013).

A avaliação dos principais fatores limitantes do recrutamento das espécies em paisagens

antropogênicas  torna-se  particularmente  importante  quando  os  participantes  envolvidos  nas

interações  têm um papel-chave na estrutura e  funcionamento dos ecossistemas florestais.  Neste

contexto,  a  palmeira  endêmica  da  Mata  Atlântica,  Euterpe  edulis  é  uma  das  espécies  mais

importantes da família Arecaceae. Esta palmeira pode produzir uma grande quantidade de frutos em

áreas preservadas (174,3 kg ha-1 ano-1; GALETTI & ALEIXO, 1998) que é utilizado como alimento

por cerca de 58 espécies de aves e 21 de mamíferos (GALETTI et al., 2013). Além disso, a espécie

é explorada para o consumo do palmito (meristema apical) cuja extracção acarreta na morte do

indivíduo (REIS  et al., 2000). A retirada do palmito pode resultar em mudanças significativas na

dinâmica de regeneração da Mata Atlântica, ao alterar a densidade da chuva de sementes, a riqueza

e a composição dos grupos funcionais (MULER et al., 2014). Assim, a compreensão de como os

diferentes fatores podem atuar na limitação demográfica de E. edulis é essencial para o futuro da

conservação não só dessa palmeira, mas também para os frugívoros que consomem seus frutos e

toda a dinâmica de Mata Atlântica . 

No presente estudo, avaliou-se a probabilidade do estabelecimento inicial de  E. edulis ao

longo de um gradiente de cobertura florestal a nível da paisagem. Foi experimentalmente avaliada a

germinação das sementes, a predação pós-dispersão, bem como o recrutamento inicial das sementes

em nove sítios de amostragem localizados dentro de paisagens variando de 9 a 83% de cobertura

florestal  remanescente.  Objetivou-se  contrastar  os  padrões  de  predação  de  sementes  por

invertebrados contra a predação por vertebrados em sementes de E. edulis. 

O cenário previsto é o de redução da predação de sementes por vertebrados em paisagens

menos florestadas, como resultado da redução da diversidade de pequenos roedores (Estavillo et al.,
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2013). Em contrapartida, é esperado um aumento de predação de sementes por invertebrados em

paisagens mais desmatadas, onde se espera maior disponibilidade de recursos devido à falha nas

etapas da dispersão de sementes ou na redução da predação/remoção por vertebrados. Finalmente,

também é esperado um recrutamento maior de  E. edulis em sítios localizados em paisagens mais

arborizadas, devido a condições abióticas mais adequados para recrutamento nessas áreas.

2. METODOLOGIA

2.1. ÁREA DE ESTUDO

      O estudo foi desenvolvido em paisagens da Mata Atlântica do Sul da Bahia, situadas em

uma zona biogeográfica delimitada pelo rio de Contas e Jequitinhonha, com exceção da porção de

terra  que  compreende  o  cordão  costeiro

arenoso  (CORDEIRO, 2003; IESB, 2006).

A descrição desta área e a forma como as

paisagens  foram  escolhidas  se  encontram

detalhadas no capítulo 1. Foram utilizadas 9

paisagens  das  12  selecionadas  no  1º

capítulo (Fig. 1). Isto porque o critério de

inclusão no presente capítulo era a presença

de  adultos  reprodutivos  e  três  paisagens

foram  excluídas  por  não  apresentarem

adultos  de  E.  edulis.  O  gradiente  de

cobertura  florestal  contemplado  pelas  9

paisagens  selecionadas  variou  entre  9  e

83%. 

Figura 1: Disposição das 9 paisagens localizadas na
Mata  Atlântica  do Sul  da  Bahia.  As paisagens estão
indicadas  com  as  suas  porcentagens  de  cobertura
florestal correspondentes para um raio de 2 km.
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2.2. AMOSTRAGEM DE CAMPO

Em cada paisagem foi instalada uma parcela de 100 x 50m (0,5 ha) em um fragmento de

mata em estágio avançado de regeneração. D entro de cada parcela foi instalada aleatoriamente 15

estações  experimentais,  cada  uma  composta  pelo  tratamento  aberto  e  um  semi-fechado.  No

tratamento semi-fechado aqui chamado de “exclusão” foram colocadas cinco sementes de E. edulis

dentro de uma gaiola de 0,04m2 que permitia somente a passagem de luz e insetos, mas excluía o

acesso dos vertebrados (CALVI  et al.,  2004). No tratamento aberto, também foram depositadas

cinco  sementes  no  chão,  dispostas  ao  lado  do  tratamento  de  exclusão,  mas  que  não  estavam

protegidas pela gaiola (Fig. 2). Somando as sementes do tratamento aberto e do de exclusão, cada

paisagem recebeu 150 sementes  de  Euterpe edulis,  totalizando 1350 sementes  nas  9 paisagens

avaliadas.  As  sementes  utilizadas  no  experimento  foram retiradas  de  frutos  maduros  de  cinco

adultos distintos, encontrados em duas outras paisagens onde a parcela de 0,5 ha não foi instalada.

Os frutos de todos os cachos foram misturados e o total disponibilizado para cada paisagem foi

selecionado aleatoriamente.  Após a  coleta  dos  frutos  foi  retirada a  polpa de todas  as  sementes

(epicarpo e mesocarpo) simulando a dispersão realizada pelos animais. A disponibilização deste

material no experimento foi iniciada em junho, uma vez que neste período a maioria das áreas

apresentavam  indivíduos  com  frutos  maduros  (BLANEY  &  KOTANEN,  2001;  FLEURY  &

GALETTI, 2004; CANEVA, dados não publicados).

 

Figura 2 – Estação experimental composta pelo tratamento e o controle. Imagem a disposição da
estação em uma área limpa de folhas, frutos e sementes; b detalhe da disposição das sementes de
Euterpe edulis no experimento.

As estações experimentais foram observadas uma vez ao mês durante seis meses e em cada

observação foi registrado o estado da semente que inicialmente foi dividido em sete categorias

distintas (Fig. 3): 

a b
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(1)  Semente  predada  por  invertebrado (SPI)  –  quando as  sementes  apresentam um orifício  de

entrada típico deixado por besouros (PIZO & VIEIRA, 2004);

(2) Semente removida por vertebrado (SRV) – quando a semente é carregada para fora da porção

visual  do  experimento  ou  quando ela  é  encontrada,  mas  apresenta  rachaduras  provocadas  pela

predação por roedores; (PIZO et al., 2006). A união destas duas condições se justifica por que um

estudo anterior revelou que 70% das sementes removidas por vertebrados são predadas ao invés de

serem dispersas (FLEURY et al., 2014).

(3) Semente fungada (SF) – quando a semente apresenta sinais de ataque de patógenos;

(4)  Semente  germinando  (SG)  –  quando  as  sementes  apresentam  emissão  de  radícula  de

aproximadamente 1 mm (SOUZA & CARDOSO, 2000);

(5) Semente predada por invertebrado e germinando – quando apresenta uma emissão de radícula e

orifício deixado por besouros;

(6)  Semente  intacta  –  quando  a  semente  não  apresenta  qualquer  um  dos  eventos  citados

anteriormente;

(7) Plântula - quando indivíduos apresentam  uma folha aberta de cor verde ou carminácea, tipo

palmada, apresentando semente com reserva endospermática (SILVA et al., 2009).

As sementes que germinaram e as sementes que germinaram e que também foram predadas

por invertebrados (categorias 4 e 5) foram avaliadas no primeiro mês do experimento, enquanto as

demais  categorias  foram avaliadas  ao  final  do  sexto  mês.  Apenas  as  sementes  removidas  por

vertebrados (categoria 2) foram avaliadas no primeiro e no último mês do experimento. A junção da

categoria 4 e 5 se justifica porque o processo avaliado no 1º mês do experimento foi à germinação e

as  sementes  de  ambas  as  categorias  estavam emitindo  as  radículas  características  do  processo

germinativo.  Além  disto,  a  predação  por  invertebrados  foi  avaliada  apenas  no  sexto  mês  do

experimento e todas as que germinaram, mas não conseguiram avançar para o estádio seguinte por

causa deste fator, foram contabilizadas neste período. 

2.3. ANÁLISE DE DADOS

Para avaliar a relação existente entre o gradiente de cobertura florestal e as categorias nos

tratamentos foi utilizado o modelo da análise de covariância (ANCOVA), que considerou a média

da porcentagem do número das sementes em cada categoria como variável resposta, tratamento (de
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exclusão e aberto) como fator e a porcentagem de cobertura florestal como covariável. Para realizar

a ANCOVA os pressupostos de normalidade dos dados foram avaliados com o teste de Shapiro-

Wilk  e  o  da homocedasticidade  das  variâncias  pelo  teste  de  Bartlett.  Adicionalmente,  também

avaliou-se a homocedasticidade das retas pela adição do termo de interação na ANCOVA. Quando

este último pressuposto não foi atendido, realizou-se uma regressão linear para cada tratamento.

Para realizar as análise, todas os valores das porcentagens foram transformados para arco-seno da

raíz quadrada.

Figura 3 – Os sete eventos que representam o universo dos destinos das sementes de E. edulis.  a
Semente  predada  por  invertebrados;  b Semente  com presença  de  fungos;  c Marca  na  semente
provocada pela investida de um vertebrado; d Duas sementes germinando; e Semente germinando e
predada por invertebrado; f Semente intacta; g recrutamento das plântulas no tratamento aberto e na
exclusão; h Detalhe das plântulas recrutadas no tratamento aberto e i na exclusão.

RESULTADOS

Do  total  de  1350  sementes  disponibilizadas  no  início  do  estudo,  1019  germinaram

(75,5%).  O  percentual  de  sementes  germinadas  foi  significativamente  alto  no  tratamento  de

exclusão, com uma influência não significativa da redução da cobertura florestal na paisagem (Tab.

a b c

d fe

g h i
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1).  A diferença  encontrada  entre  os  tratamentos  é  o  resultado  das  altas  taxas  de  remoção  das

sementes no tratamento aberto, principalmente observada em três paisagens com altos valores de

cobertura  florestal  (43%,  57% e  83%).  Nestes  locais  foi  encontrada  uma taxa  de  remoção  de

sementes  de  48.0%,  62.7%  e  60%,  respectivamente.  Como  resultado,  o  total  de  sementes

germinadas foi reduzido de 88.0% para 62.9% do tratamento de exclusão para o tratamento aberto.

Em relação ao recrutamento, ocorreu uma redução acentuada no número de sementes que

passaram para a etapa seguinte a da germinação. Das 1019 sementes de palmito que germinaram no

primeiro mês (exclusão + tratamento aberto) apenas 145 (14,2%) foram recrutadas ao final do sexto

mês  do  experimento,  sendo  que  deste  total,  126  sementes  pertenciam à  exclusão  e  apenas  19

originaram plântulas no tratamento aberto. Não foi utilizado o modelo de ANCOVA para avaliar o

recrutamento porque houve a quebra de um dos seus pressupostos (tratamento x cobertura florestal,

F1,14 = 13.70, p = 0.002). A regressão linear indica que a redução da cobertura florestal na paisagem

não afeta  o recrutamento no tratamento aberto (r2  = -0.102,  p =  0.627),  em contrapartida,  esta

redução influência fortemente o recrutamento no tratamento de exclusão (r2  = 0.832,  p < 0.0001)

(Fig. 4d). 

Tabela 1. Resultado das ANCOVAS univariadas.

df MS F P
Germinação
Tratamento 1 0.387 15.701 0.001 
Cobertura florestal (covariável) 1 0.047 1.945 0.185
Tratamento x Cobertura florestal 1 0.029 1.2 0.292
Erro 14 0.024
Ataque por fungos 
Tratamento 1 0.110  8.968 0.010 
Cobertura florestal (covariável) 1 0.001  0.046 0.833   
Tratamento x Cobertura florestal 1 0.001  0.004 0.949   
Erro 14 0.012
Predação por invertebrados 
Tratamento 1 0.627  6.471 0.023
Cobertura florestal (covariável) 1 135.331 13.961 0.002 
Tratamento x Cobertura florestal 1 0.020  0.208 0.655   
Erro 14 0.097
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Figura 4 – Resultados gráficos das ANCOVAS e regressões lineares para avaliar cinco das seis
categorias  do  estado  da  semente  estabelecidas  no  presente  estudo,  em função  do  montante  de
cobertura florestal na paisagem. 

Em relação aos  fatores  que  limitaram o estabelecimento  de  plântulas,  a  predação por

invertebrados foi o responsável pela  perda de 738 sementes (54,7%). Deste total,  473  (64.09%)

sementes  foram  predadas  na  exclusão  e  265  (35,91)  no  tratamento  aberto.  Embora  tenha  sido

encontrado  uma  diferença  entre  os  tratamentos,  a  redução  da  cobertura  florestal  na  paisagem

influencia  positivamente  a  predação  por  invertebrados  em  ambos  os  tratamentos  (Tab.  1).

Adicionalmente, a predação por vertebrados foi responsável pela perda de 373 sementes, o que

representa  55,26%  do  total  do  número  de  sementes  disponibilizadas  no  tratamento  aberto.  A

redução da cobertura florestal tende a afetar negativamente a predação de sementes por vertebrados,

o que confere uma relação de oposição a predação de sementes realizada por invertebrados. No

entanto, apesar do declínio da predação por vertebrado nas áreas de baixa porcentagem de cobertura

florestal, a resposta da taxa de remoção de sementes não foi significativa (r2 = 0.31, p = 0.07).

Outro fator responsável pela mortalidade das sementes no experimento foi o ataque das

sementes pelos fungos. No entanto, este fator foi considerado de baixa importância na limitação do

recrutamento das plântulas, porque foi responsável pela perda de apenas 4,2% do total das sementes

disponíveis no estudo.  Embora a média da porcentagem das sementes atacadas por fungos tenha

sido diferentes  entre  os  tratamentos,  ela  não foi  afetada  pela  redução da cobertura  florestal  na

paisagem (Tab. 1)
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DISCUSSÃO

Embora  a  perda  de  habitat  seja  uma  das  principais  responsáveis  pelas  taxas  atuais  de

extinção  global  das  espécies  (HANSKI,  2011;  FAHRIG,  2013)  e  eventualmente  desencadeie

alterações nas interações bióticas e processos ecológicos (SPIESMAN & INOUYE, 2013; HOWES

et al., 2014), os resultados apresentados neste estudo demonstram que, em condições naturais, a

taxa de recrutamento das plântulas de Euterpe edulis além de ser muito baixa, não está relacionada

à  quantidade  de  habitat  florestal  na  paisagem.  Isto  porque  os  principais  fatores  bióticos  de

mortalidade atuam de forma antagônica em um gradiente de cobertura florestal. 

Todas  as  paisagens  avaliadas  mostraram altas  taxas  de  germinação no primeiro  mês  do

experimento. Este resultado foi considerado precoce, pois vários trabalhos relatam que, mesmo com

as  sementes  despolpadas,  este  evento  é  observado  apenas  entre  o  segundo  e  terceiro  mês  de

acompanhamento. (BOVI et al., 1992; NODARI et al., 1998; LEITE et al., 2012; GALETTI et al.,

2013).  A germinação  das  sementes  pode  ser  influenciada  por  uma  série  de  fatores,  como  a

temperature,  pH  e  umidade  do  solo  (SHOEMAKER  &  CARLSON,  1990;  MATOS  &

WATKINSON, 1998; MARTINS et al., 2004). No entanto, o resultado obtido no presente estudo

permite inferir que a uniformidade e a rápida velocidade de germinação das sementes podem ter

reduzido a vulnerabilidade destas as possíveis diferenças ambientais presentes em cada paisagem.

Adicionalmente, este experimento revelou que independente do montante de cobertura florestal na

paisagem, não ocorre um gargalo demográfico no primeiro estágio de transição de uma semente

dispersa para germinada.

Apesar das altas taxas de germinação das sementes, no final do sexto mês, mais de 82% das

sementes disponíveis foram predadas. Vários estudos com plantas sugerem que a predação é um

fator mais crucial para o recrutamento das plântulas do que a limitação de microssítios favoráveis,

ataque de patógeno e herbivoria (WENNY, 2000; CLARCK & WILSON, 2003; ORROCK et al.,

2006;  PAINE  & BECK,  2007).  Altas  taxas  de  predação  de  sementes  (99.7%)  também foram

encontradas na Ilha Anchieta no Brasil  depois de 30 dias de tempo de exposição das sementes

devido as altas densidade de agoutis na área (FADINI et al., 2009). No entanto, as diferenças nas

metodologias,  principalmente  no  tempo  de  exposição  das  sementes,  usada  nos  estudos  com

predação  dificultam  análises  comparativas.  Os  poucos  estudos  que  fornecem os  resultados  da

predação e usam o mesmo tempo ou um tempo de exposição maior que o utilizado neste trabalho,

reportam baixas  taxas de predação das  sementes (entre  7 a 23% das sementes  disponibilizadas

inicialmente) (PIZO & SIMÃO, 2001). Por esta razão, considera-se que a predação de sementes de

E. edulis foi o principal fator que limitou o recrutamento desta espécie nas paisagens avaliadas.
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A alta porcentagem de predação de sementes em todos os sítios florestais foi o resultado da

ação combinada de vertebrados e invertebrados, no entanto, o comportamento destes dois grupos

seguiu caminhos opositores ao longo do gradiente de cobertura florestal, conforme previsto pela

hipótese inicial. A predação de sementes por invertebrados foi alta em paisagens mais florestadas.

Embora a relação entre a predação por vertebrados e o decréscimo de cobertura florestal não tenha

sido  estatisticamente  significativa,  existiu  uma  clara  tendência  ao  declínio  em  áreas  menos

florestadas. Esta tendência é ratificada quando se observa que o recrutamento de plântulas apresenta

o mesmo padrão de resposta a cobertura florestal quando se exclui o acesso dos vertebrados. Uma

relação de oposição similar entre a predação por vertebrados e invertebrados também foi encontrada

para as palmeiras Astrocaryum aculeatissimum (GALETTI et al., 2006) e E. edulis (FLEURY et al.,

2014) em fragmentos da Floresta Atlântica.

O aumento da predação de sementes por invertebrados em áreas menos florestadas indica

que a ausência de outros predadores ou dispersores secundários na região avaliada, como as pacas e

os agoutis (CASSANO et al., 2012), podem reduzir a competição por recurso e como consequência,

as sementes ficam disponíveis por longos períodos de tempo. Uma situação similar também foi

encontrada  por  Steffler  et  al  (2008)  que  reportaram que  as  sementes  de  Attalea  dubia foram

altamente  predadas  por  invertebrados  na  ausência  de  Sciurus  ingrami,  o  principal  predador  e

dispersor  secundário  desta  espécie.  Adicionalmente,  o  aumento  na  predação  de  sementes  por

invertebrados foi esperado em áreas menos florestadas devido as falhas na dispersão de sementes

(GALETTI  et al., 2006;  WRIGHT & DUBER, 2001). Por exemplo,  Moran & Catterall (2014) e

Martensen et al. (2008) mostraram que a cobertura florestal tem uma influência mais forte do que o

tamanho da mancha individual na distribuição dos passáros frugívoros em fragmentos florestais, um

resultado com possíveis consequências para a dispersão de sementes em áreas menos florestadas.

Além disto, as falhas na dispersão de sementes nestas áreas pode resultar na agregação de sementes

em baixo da planta-mãe (GALETTI et al., 2006; KURTEN, 2013) e esta alta densidade de sementes

pode promover a atração dos insetos predadores de sementes (FRAGOSO & SILVIUS, 2013).

O terceiro fator de mortalidade avaliada,  o ataque por fungos,  não foi influenciado pela

redução da cobertura florestal na paisagem e foi irrelevante em todas as pasagens avaliadas. O baixo

número de sementes atacadas por fungos foi previamente esperado neste experimento, porque foi

utilizado sementes despolpadas. A polpa das sementes de E. edulis é rica em açucar (BOVI, 1975),

que é o principal fator responsável pelo rápido crescimento de microorganismos acarretando na

perda de embriões (MARTINS et al., 2004). A média do número das sementes atacadas por fungos

foi mais alta no tratamento de exclusão do que no tratamento aberto, uma relação similar a que foi

encontrada para as sementes predadas por invertebrados. As diferenças entre os tratamentos não foi

esperada, mas pode ser explicada pelas altas taxas de remoção das sementes no tratamento aberto.
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Além disto,  o  número  de  sementes  disponíveis  para  fungos  ou  invertebrados  foi  rapidamente

reduzido no tratamento aberto depois do primeiro mês de experimentto.

Em contraste a germinação de sementes, a transição de semente germinada para plântula foi

uma etapa crítica para o recrutamento das sementes de E. edulis. O recrutamento de plântulas foi

baixo  em todas  as  paisagens,  mas  foi  encontrado  uma  relação  distinta  no  estabelecimento  de

plântulas  entre  tratamentos.  A  redução  da  cobertura  florestal  influenciou  fortemente  o

estabelecimento na exclusão,  mas não no tratamento aberto,  o que sugere que independente do

montante de cobertura florestal na paisagem, sementes dispersadas de E. edulis demonstram baixa

capacidade  de  estabelecimento.  Esta  baixa  taxa  de  recrutamento  também  foi  observada  em

diferentes  estudos  onde  as  sementes  foram  sujeitas  a  uma  intensa  atividade  dos  predadores

(ROTHER et al., 2013; FADINI et al., 2009; BONTE et al., 2012; CALVI et al., 2004). No entanto,

sugere-se que as pressões seletivas exercidas em áreas menos florestadas são mais perigosas para a

manutenção das espécies em longo prazo. Os efeitos cumulativos das altas taxas de mortalidade,

condições microclimáticas adversas e o aumento sucessível da caça podem dificultar a persistência

de E. edulis nestas áreas.  

A análise  detalhada do comportamento dos  limitantes  bióticos  das  sementes  de  Euterpe

edulis fornece subsídios para explicar a ausência de resposta do recrutamento a porcentagem de

cobertura florestal no tratamento aberto. Desta forma, considerando o padrão similar do ataque dos

fungos em todas as paisagens avaliadas e a oposição da predação de sementes por vertebrados e

invertebrados ao longo do gradiente é possível concluir que o antagonismo dos padrões de predação

de sementes  foi  o  principal  responsável  pela  anulação de resposta  do recrutamento  a  perda de

habitat. Neste sentido, conclui-se que sob condições naturais, a espécie Euterpe edulis apresenta um

baixo percentual de recrutamento e esta resposta não ocorre em função da perda de habitat.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A perda  de  habitat  é  a  principal  responsável  pela  redução  na  riqueza  de  espécies  e

abundância  de  populações  em  diferentes  paisagens  em todo  mundo.  No  presente  trabalho  foi

observado que o número de adultos além da perda de habitat,  pode ser influenciado por outras

características do fragmento ex. manejo dado aos fragmentos florestais e retirada ilegal de Euterpe

edulis.  No entanto, a densidade de jovens apresenta uma forte redução com a perda de habitat,

indicando que nesta  fase ontogenética  as  consequências  derivadas  da  perda do habitat  florestal

influenciam a permanência destes indivíduos. Considerando que o recrutamento de plântulas, não

foi  afetado  pela  porcentagem  de  cobertura  florestal,  o  estreitamento  do  gargalo  demográfico

encontrado no gradiente para o estádio de jovens deve ter ocorrido nos estádios seguintes ao de

plântula: plântula – Jovem I e/ou Jovem I – Jovem II.

A relação  espacial  encontrada  para  os  adultos  demonstra  que  a  redução  da  densidade

provoca uma diluição do padrão agregado frequentemente encontrado nas áreas com número de

indivíduos  presentes  em  condições  naturais.  Já  a  agregação  dos  jovens  encontrada  sem  a

dependência espacial dos indivíduos adultos demonstra que o padrão deste estádio ontogenético

tende a ser mais regulado pelas condições micro-ambientais.

Sob condições naturais a palmeira Euterpe edulis apresenta uma baixa taxa de recrutamento

e os principais fatores bióticos limitantes (predação por vertebrados e invertebrados) da densidade

atuam em condições opostas ao longo do gradiente de cobertura florestal, sendo a predação por

invertebrados maior em áreas com pouco habitat e a predação por vertebrados maior nas paisagens

com maior porcentagem de cobertura florestal.


	"Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.
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Mais prazer encontro eu lá;
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Que não encontro por cá;
Sem qu’inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá."
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