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“People usually consider walking on water or in thin air a miracle.
But I think the real miracle is not to walk either on water or in thin
air, but to walk on Earth. Every day we are engaged in a miracle
which we don’t even recognize: a blue sky, white clouds, green
leaves, and the black, curious eyes of a child — our own two eyes.
All is a miracle.”
(Thich Nhat Hanh)

“Nossos bosques têm mais vida
nossa vida, no teu seio, mais amores.”
(Joaquim Osório Duque Estrada)
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Dedico à minha filhotinha Isabel,
que logo-logo chegará
para encher ainda mais nossas vidas de alegria
com seus olhos curiosos de criança!
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RESUMO
Interações ecológicas entre plantas e animais: implicações para a conservação e restauração de
uma ilha pluvial Atlântica
Os ecossistemas de ilhas, continentais ou oceânicas, são considerados os mais sensíveis
à perturbação humana. A maioria das ilhas costeiras do Brasil sofreu fortes alterações na fauna e
flora silvestre. A Ilha Anchieta (Ubatuba, SP) é uma Área Protegida com um longo histórico de
perturbação, tendo sido amplamente desmatada no passado e sofrido a introdução de animais.
Sabe-se que a fauna possui um papel chave na composição e estrutura da comunidade vegetal,
favorecendo algumas espécies e prejudicando outras. Sendo assim, a perda ou alteração dos
processos de interações entre animais e plantas afetam na estrutura e composição de espécies.
Este estudo analisa as interações antagônicas entre planta e animais como possíveis fatores
limitantes no processo de regeneração natural em três ambientes com distintos estágios
sucessionais presentes na Ilha Anchieta: campo aberto (CA) e florestas ombrófilas rala (FOR) e
densa (FOD). Para isso foram testados nos três ambientes os processos pós-dispersão de
sementes: a predação de sementes pós-dispersas, a germinação do banco de sementes e a
herbivoria. A predação de sementes apresentou forte efeito espacial (FOD>FOR>CA) e sazonal,
com maiores proporções de predação de sementes no período de escassez de alimento (estação
seca). Quantitativamente o banco de sementes não representa um fator limitante, porém foi
composto por uma baixa diversidade de espécies lenhosas. A capacidade de germinação do banco
de sementes do solo foi similar entre os ambientes florestais apresentando menor emersão de
plântulas no campo aberto, provavelmente associado ao intenso escoamento superficial no local.
Adicionalmente, a mortalidade de juvenis transplantados foi de 72,27%, sendo superior nas
parcelas abertas aos vertebrados para todas as espécies em todos os ambientes, demonstrando um
forte efeito negativo dos herbívoros vertebrados na comunidade vegetal. Sendo assim, foram
detectados distintos “gargalos” atuando simultaneamente na regeneração natural nos três
ambientes da Ilha Anchieta, sendo necessário o estabelecimento de práticas de manejo visando
minimizar os efeitos abióticos no campo aberto e floresta ombrófila rala, favorecendo as
interações mutualísticas e inibindo a atividade de animais antagônicos nas florestas ombrófilas
rala e densa, acelerando assim o processo de regeneração natural na Ilha Anchieta. Considerar
simultaneamente os obstáculos no processo de regeneração nos auxiliará a traçar práticas de
restauração e recuperação de áreas degradadas mais efetivas e viáveis economicamente.
Palavras-chave: Regeneração florestal; Sucessão; Predação de sementes; Banco de sementes;
Herbivoria; Sazonalidade; Cutia; Dasyprocta leporina; Capivara;
Hydrochoerus hidrochaeris
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ABSTRACT
Ecological interactions between plants and animals: implications for the conservation and
restoration of an Atlantic forest island
Island ecosystems, either continental or oceanic, are considered the most sensible to
anthropogenic influences. Most Brazilian coastal islands have their original fauna and flora
composition altered. The Anchieta Island (southeast Brazil) is a Protected Area that suffered
deforestation and introduction of alien species. It is known that the fauna plays a key role in
composing and structuring the vegetal community, favoring some species and harming others.
Thus, the loss or change of animal-plant interactions affects the framework and composition of
species. We simultaneously analyzed the antagonistic animal-plant interactions as possible
limiting factors in the natural regeneration on tree successional stages of the Anchieta Island: the
old fields (OF), the early secondary forest (ESF) and old growth forest (OGF). Therefore, in each
habitat we are evaluating post-dispersal seed predation processes: post-dispersal seed predation,
soil seed bank, and the herbivory. We found spatial (OGF>ESF>OF) and temporal effects on
seed predation, with highest rates on dry season. Quantitatively, soil seed bank did not represent a
limiting factor; but qualitatively, it was composed by few woody species. Our data pointed to the
absence of a viable soil seed bank in the OF, probably due to an intense runoff. The forested
habitats presented similar soil bank. Moreover, the total mortality of saplings was 72.27%, being
higher on the unfenced treatment for all species and in all habitats, showing a very strong
negative effect of vertebrate herbivores on the vegetal community. Therefore, we are detecting
distinct bottlenecks acting simultaneously in the natural regeneration process in all of the
successional stages of the Anchieta Island. Our results showed that management actions are
required, aiming to both minimize the abiotic effects on the old fields and in the early secondary
forest and to favor the mutual interactions and inhibit the activity of antagonic animals in the old
growth and early secondary forests, accelerating, this way, the natural regeneration process of the
Anchieta Island. Considering simultaneously the obstacles in the regeneration process will help to
define restoration and recuperation procedures of degraded areas more effective and affordable.
Keywords: Forest regeneration; Succession; Seed predation; Soil seed bank; Herbivory;
Seasonality; agoutis; Dasyprocta leporina; Capybara; Hydrochaerus hidrochaeris
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1

INTRODUÇÃO
A Mata Atlântica possui altos níveis de diversidade biológica e de endemismo

(CONSERVATION-INTERNATIONAL, 2000; QUINTELA, 1990), o que, associado ao fato de
ser um dos ecossistemas mais fragmentado e ameaçado do mundo (ATLÂNTICA; INPE, 1992;
BROWN; BROWN JR., 1992; SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 1992), faz com que esse
bioma seja considerado um dos cinco mais importantes “pontos quentes” (hotspots) para a
conservação da biodiversidade do planeta (MYERS et al., 2000). Atualmente a Mata Atlântica
compreende aproximadamente 7% da cobertura vegetal original devido aos processos de
colonização e desenvolvimento da faixa litorânea (WUETHRICH, 2007).
Paralelamente ao desmatamento surge a idéia da restauração ecológica como forma de
reversão dos efeitos degradantes das atividades humanas. Ainda que nos últimos anos tenham
ocorrido avanços no conhecimento de técnicas de restauração no Brasil, como conseqüência das
alterações na legislação ambiental do país (DE SOUZA; BATISTA, 2004; ENGEL;
PARROTTA, 2001; VIANA; TABANEZ; BATISTA, 1997), poucos estudos contemplaram a
recuperação de áreas do domínio de Mata Atlântica (DE SOUZA; BATISTA, 2004
WUETHRICH, 2007), especialmente em Unidades de Conservação. As práticas de restauração
ecológica de florestas tropicais, ainda escassas para estes ecossistemas (LEOPOLD et al., 2001;
WUETHRICH, 2007), têm fundamentalmente se centrado na regeneração secundária e na
reversão de processos de degradação, não dando muita atenção aos fatores que limitam a
regeneração natural dos ecossistemas (MELI, 2003).
Autores indicam que a intensidade de degradação do ambiente e os recursos florísticos
para a regeneração são inversamente proporcionais, sendo baixa a disponibilidade de sementes,
de plântulas e de árvores adultas em ambientes muito degradados (BROWN; LUGO, 1990; UHL;
BUSCHBACHER; SERRAO, 1988; WIJDEVEN; KUZEE, 2000). As áreas degradadas
representam locais poucos atrativos aos animais frugívoros por apresentarem baixa abundância de
frutos (DA SILVA; UHL; MURRAY, 1996) ou ainda por estes frugívoros serem localmente
extintos (TABARELLI; PERES, 2002), e, adicionalmente, a germinação e sobrevivência de
recrutas dependerem da adequação do local onde a semente foi destinada. Os fatores abióticos
(solo e microclima) e bióticos (ausência de predadores de sementes, de herbívoros e de
patógenos) determinarão o sucesso reprodutivo (AUSPURGER, 1983, 1984; BENÍTEZ-
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MALVIDO; GARCÍA-GUZMÁN; KOSSMANN-FERRAZ, 1999; CASTRO; ZAMORA;
HÓDAR, 2002; CINTRA; HORNA, 1997; GANADE; BROWN, 2002; SCHUPP, 1988;
SCHUPP; FROST, 1989; TILMAN; LEHMAN, 2001).
Alguns autores indicam que a predação de sementes por vertebrados em florestas no
estágio sucessional inicial é superior do que a encontrada em florestas primárias, apontando como
a maior causa de mortalidade de sementes nestes ambientes (HAMMOND, 1995; NOTMAN;
GORCHOV, 2001; UHL, 1987). A etapa subseqüente ao escape de predadores de sementes é a
germinação. A radiação, a temperatura e a qualidade do solo podem dificultar a germinação de
sementes e o estabelecimento de plântulas (DUNCAN; CHAPMAN, 2002). O solo de áreas
tropicais, usualmente inférteis, torna-se ainda mais pobres em nutrientes após o uso para fins
agrícolas e queimadas periódicas (DUNCAN; CHAPMAN, 2002; TABARELLI; MANTOVANI,
1999; TILMAN; LEHMAN, 2001) podendo dificultar o estabelecimento de novos indivíduos.
Alguns autores ressaltam ainda que os herbívoros vertebrados afetam drasticamente a
comunidade e a população de plantas (ALLCOCK; HIK, 2004; BENÍTEZ-MALVIDO;
GARCÍA-GUZMÁN; KOSSMANN-FERRAZ, 1999; GILL, 1992; HOLL; QUIROS-NIETZEN,
1999), e que locais considerados seguros para a sobrevivência de sementes pós-dispersas muitas
vezes não correspondem a locais seguros para o estabelecimento de plântulas (NEPSTAD et al.,
1996; SCHUPP, 1995; ZAMORA et al., 2001).
Assim sendo, a fauna se inter-relaciona com as plantas ao longo das diferentes fases do
seu ciclo de vida. Como dispersores, predadores de sementes e herbívoros, os animais podem
favorecer ou prejudicar algumas espécies em detrimento de outras, exercendo papel chave para a
regeneração florestal. No entanto, por efeitos decorrentes dos processos de fragmentação florestal
(CHIARELLO, 1999) e da caça (CÜLLEN JR.; BODMER; VALLADARES-PÁDUA, 2001), a
comunidade de animais frugívoros na Mata Atlântica vem sendo reduzida rapidamente e muitas
áreas são verdadeiras “florestas vazias” (sensu REDFORD, 1992). A eliminação de frugívoros,
além de comprometer as dinâmicas populacionais de espécies de plantas com as quais interagem,
pode alterar também toda a diversidade florística local (ASQUITH; WRIGHT; CLAUSS, 1997;
DIRZO; MIRANDA, 1991; TERBORGH; WRIGHT, 1994; WHITMORE, 1997; WRIGHT;
DUBER, 2001; WRIGHT et al., 2000) e o processo de regeneração florestal (WRIGHT; DUBER,
2001). Já a extinção local de médios e grandes herbívoros modifica o recrutamento e o
estabelecimento das espécies vegetais, formando densas coberturas de plântulas compostas por
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poucas espécies altamente competitivas, afetando direta e indiretamente os diversos níveis
tróficos (DIRZO, 2001). Contudo, poucos estudos avaliam os efeitos das alterações na
diversidade e densidade de frugívoros, herbívoros e predadores de sementes para as populações
de plantas da Mata Atlântica (FLEURY; GALETTI, 2004; GALETTI; ALVES-COSTA;
CAZETTA, 2003).
As introduções de animais em ecossistemas naturais têm causado sérios problemas em
várias partes do mundo, com o crescimento explosivo dessas populações em locais onde seus
predadores e competidores são inexistentes (PACE et al., 1999). Brown (1989) comparando a
fauna de ex-colônias britânicas verificou que 90% dos mamíferos encontrados na Nova Zelândia
e Havaí, e 10% das aves e mamíferos da Austrália e América do Norte são exóticos, sugerindo
que as ilhas, oceânicas e continentais, são mais susceptíveis à invasão de espécies. As introduções
feitas em ilhas desconsideraram a ausência natural de grandes predadores que requerem grandes
extensões de ambiente para a manutenção das populações viáveis, que em ambientes de
continente controlam as populações de herbívoros (HOLDGATE; WOODMAN, 1978).
Enquanto a maioria das Unidades de Conservação na Mata Atlântica parecem se
enquadrar na síndrome de “Florestas Vazias” (REDFORD, 1992), a Ilha Anchieta (São Paulo,
Brasil) possui alta densidade de mamíferos (BOVENDORP; GALETTI, 2007) decorrente da
introdução 14 espécies de mamíferos em 1983 (GUILLAUMON et al., 1989). Na Ilha de
Trindade, distante 1.167 km da costa do Estado do Espírito Santo, o aumento das populações de
animais introduzidos – suínos em 1700, caprinos em 1782 e outras espécies levadas pelas
guarnições militares durante a Primeira Grande Guerra - causou a destruição na cobertura vegetal
e o desenvolvimento de solos pedregosos (DE ALMEIDA, 2002). Na Ilha Anchieta, 22 anos após
a introdução, espécies de mesopredadores (como sagüis e quatis) e de herbívoros (capivaras e
cutias) se tornaram superpopulosas (BOVENDORP; GALETTI, 2007), sugerindo que haja fortes
efeitos negativos atuando no processo de regeneração florestal (GLANZ, 1982; TERBORGH,
1992).
O objetivo geral deste estudo é o de avaliar as relações antagônicas entre animais e
plantas que possam estar limitando a regeneração natural – predação de sementes, germinação do
banco de sementes e herbivoria (Figura 1). Para isso foram testados os três ambientes
predominantes na Ilha Anchieta com distintos estágios sucessionais - o campo aberto e as
florestas ombrófilas rala e densa - verificando-se: (i) a predação de sementes pós-dispersas
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(Capítulo 2); (ii) a capacidade de regeneração via banco de sementes do solo presente nos
ambientes (Capítulo 3); e (iii) as intensidades de danos e mortalidade de plântulas em áreas
abertas e de exclusão de vertebrados (Capítulo 4).
Para minimizar ou reduzir a degradação decorrente de distúrbios abertos é preciso
compreender e predizer as diversas reações da comunidade (GONDARD et al., 2003), sendo
essencial o conhecimento das etapas que envolvem o processo de regeneração natural para a
formulação de novas técnicas de restauração, especialmente nos ecossistemas tropicais, onde há
uma alta diversidade e complexidade de interações entre organismos (DE SOUZA; BATISTA,
2004). Considerar simultaneamente todos os obstáculos possíveis para a regeneração natural nos
auxiliará a traçar estratégias efetivas para planos de restauração e recuperação da Mata Atlântica.
A elaboração de ações que utilizem as interações animal-planta como geradoras de diversidade é
a forma mais aplicável e viável economicamente (DUNCAN; CHAPMAN, 2002).

Figura 1 - Diagrama representando cada etapa no processo de regeneração natural na qual as interações antagônicas
entre animal-planta atuam, e a forma que foram avaliadas para a detecção dos possíveis gargalos nos
hábitats campo aberto, florestas ombrófila rala e densa da Ilha Anchieta.
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2 VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL NA PREDAÇÃO DE SEMENTES POR
VERTEBRADOS
EM
UMA
FLORESTA
TROPICAL:
EFEITO
DAS
CARACTERÍSTICAS
DAS
SEMENTES,
ESTÁGIO
SUCESSIONAL
E
MICROHÁBITAT
Resumo
As diferenças nas características ambientais presentes nos ambientes tropicais
degradados alteram a composição e densidade de espécies que compõem a comunidade animal,
podendo influenciar no destino das sementes pós-dispersas com importante conseqüência para a
regeneração florestal. Nos ecossistemas tropicais, o papel dos mamíferos como predadores de
sementes é particularmente significante, uma vez que as florestas tropicais possuem maior
número de espécies de predadores e de árvores com sementes grandes que qualquer outra
formação florestal. No entanto, há pouca informação sobre quais fatores afetam a atividade de
forrageamento das diferentes espécies de mamíferos predadores de sementes em ambientes
degradados. O objetivo desse capítulo foi o de avaliar a sobrevivência de sementes entre
diferentes estágios sucessionais (campo aberto e florestas ombrófilas rala e densa) em uma ilha
pluvial Atlântica, testando os efeitos (i) espacial; (ii) sazonal, relacionando a predação pósdispersão com (iii) a composição de roedores; (iv) as características do microhábitat; e (v)
morfologia das sementes (massa, forma e dureza). Os resultados encontrados corroboram com os
presentes na literatura, sendo constatada uma alta na mortalidade por predação de sementes pósdispersão nos ambientes tropicais antropizados. Na Ilha Anchieta, a média de mortalidade por
predação, independente da espécie e estação do ano, foi superior a 70%, variando de 61,7% a
77,5% entre as espécies. Adicionalmente, foi observado um forte efeito espaço-temporal na
predação de sementes, apresentando um maior consumo na floresta ombrófila do que nos demais
ambientes, e ainda maiores taxas durante a estação úmida. A predação de sementes variou de
acordo com a espécie testada, havendo um maior consumo daquelas com formato esféricos e com
menor dureza de endocarpo. Concluiu-se que os vertebrados predadores de sementes atuam de
forma crítica como filtro pós-dispersão de sementes em ambientes antropizados, afetando a
regeneração florestal; no entanto, sua magnitude varia de acordo com a preferência e capacidade
de manuseio das espécies, assim como a variação espaço-temporal de alimento disponível à
fauna.
Palavras-chave: Predação de sementes; Sucessão; Floresta secundária; Floresta Atlântica; Cutias;
Dasyprocta; Sazonalidade; Ilha; Efeito gargalo
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Abstract
Difference on environmental conditions among degraded tropical habitats can lead to
concomitant changes on local communities of animals, which may intensely influence seed fate
with important consequences for forest regeneration. The role of mammalian seed predators is
particularly significant in tropical rain forests, which contain more species of seed predators and
large-seeded trees than any other forest formation. However, information about which factors
affect different species of seed predators’ foraging activity on degraded sites is poorly known.
Our goal was to test the seed fate among successional stages (old fields, early-secondary and oldgrowth forests) in an offshore Atlantic forest island in Brazil, evaluating (i) the spatial; (ii) and
seasonal effects; and relate the seed predation with (iii) rodent composition; (iv) habitat
characteristics; and (v) seed morphological traits (weight, shape and hardness). Our results agree
with those previous studies demonstrating that mortality due to seed predation in anthropogenic
tropical forests are high; the average seed loss over species and season was more than 70%,
ranged from 61.7% to 77.5%. We also observed a spatiotemporal effect on seed predation, being
more intense on old growth forest than other habitats and presenting even higher rates during wet
season. Seed predation differed among species, with higher predation on softer and sphericalshaped species. Our results showed conclusively that vertebrate seed predators play a critical role
in post-dispersal seed filter in anthropogenic habitats affecting forest regeneration; however, their
magnitude vary according their preference and capability to handle the seed species and also the
spatiotemporal variation in food supply.
Keywords: Seed predation; Succession; Secondary forest; Atlantic forest; Agoutis; Seasonal
effect; Island; Recruitment bottleneck
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2.1

Introdução
A floresta tropical é considerada como o ecossistema terrestre de maior importância

mundial devido ao papel crítico que desempenha no estoque de carbono, nos ciclos
biogeoquímicos e no acervo de biodiversidade (HANSEN et al., 2008). No entanto, ainda vêem
sendo observadas taxas alarmantes de desmatamento (HANSEN et al., 2008). Paralelamente à
perda de cobertura vegetal, a biologia da conservação tem concentrado esforços para
compreender tais como as vastas e complexas interações entre as espécies, que determinam a
trajetória da regeneração pós-distúrbios nas florestas tropicais (DE STEVEN, 1988), visando
recuperar a cobertura florestal para aumentar a disponibilidade de hábitat à biota, facilitar a
conectividade e o conseqüente intercâmbio entre os remanescentes florestais (PARROTTA;
KNOWLES; WUNDERLE JR., 1997), e o seqüestro de carbono da atmosfera (HÜTTL;
GERWIN, 2007).
Diferenças nas condições bióticas e abióticas presentes nos ambientes tropicais alteram a
composição e distribuição de espécies de animais (CONNEL; SLAYTER, 1977), o que, por sua
vez, possui forte influência na sobrevivência de sementes e conseqüente regeneração florestal,
ciclagem de nutrientes e funcionamento ecossistêmico.
A predação de sementes pós-dispersão possui um efeito vital no estabelecimento da
densidade e composição das espécies arbóreas regenerantes (DE STEVEN, 1991; HAMMOND,
1995; UHL; BUSCHBACHER; SERRAO, 1988), determinando a quantidade de sementes
dispersas que estará disponível para a germinação (UHL, 1987).
O papel dos mamíferos predadores de sementes é particularmente importante nas
florestas tropicais úmidas, onde há um maior número de espécies tanto de predadores de
sementes quanto de árvores com sementes grandes do que qualquer outra formação florestal
(WRIGHT, 2002).
Ainda, o processo de regeneração natural em áreas perturbadas é usualmente dependente
da sobrevivência pós-dispersão de sementes, já que a capacidade de regeneração via banco de
sementes no solo é comumente reduzida nestes locais (UHL, 1987; UHL et al., 1981).
No entanto, pouco se sabe sobre a remoção de sementes em florestas secundárias e nos
diferentes estágios sucessionais tropicais (mas veja HAMMOND, 1995; PEÑA-CLAROS;
DEBOO, 2002; UHL, 1987).
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O uso de ambientes insulares para o teste de processos ecológicos oferece informações
úteis, uma vez que possuem atributos peculiares como o “empobrecimento natural”, isolamento,
alto nível de endemismo e populações reduzidas (WHITAKER; FERNÁNDEZ-PALACIOS,
2007), tendo sido amplamente usada para testar princípios básicos de ecologia, evolução e
biogeografia (WHITAKER; FERNÁNDEZ-PALACIOS, 2007).
A cobertura original da Ilha Anchieta (Ubatuba, SP), assim como a maioria dos
ecossistemas insulares, foi fortemente modificada e empobrecida como conseqüência da
ocupação humana, e ainda, em 1983 foram introduzidas 14 espécies de mamíferos, tanto exóticas
quanto nativas (BOVENDORP; GALETTI, 2007). Após 35 anos, a Ilha Anchieta retém a maior
densidade de predadores de sementes da Floresta Atlântica (BOVENDORP; GALETTI, 2007).
Os médios roedores, como as cutias (Dasyprocta spp.), são considerados tanto
predadores quanto dispersores de sementes por as estocarem-nas para o consumo posterior
(VANDER WALL, 1990; VANDER WALL; KUHN; BECK, 2005), enquanto os pequenos
mamíferos terrestres são predominantemente predadores de sementes nas florestas tropicais
(HULME, 1994; PÉREZ et al., 2006; SCHUPP, 1988a, 1988b; SCHUPP et al., 1989).
Esse papel contraditório desempenhado pelos roedores exerce forte influência na
sobrevivência de sementes e plântulas (JANSEN; BONGERS; HEMERIK, 2004), tendo sido
registradas perdas pós-dispersão superiores a 90% causadas por esses animais (DE STEVEN;
PUTZ, 1984; FADINI et al., 2008; FLEURY; GALETTI, 2006), podendo ocasionar a total falha
reprodutiva (CURRAN; LEIGHTON, 2000; DE STEVEN, 1982, 1983; JANZEN, 1970, 1971).
Sendo assim, a sobrevivência da semente é um importante fator a ser avaliado no
processo de regeneração natural (VANDER WALL, 1994) e um aspecto crucial a ser considerado
em planos de restauração florestal. A regeneração de ambientes antropizados é usualmente
dependente da sobrevivência de sementes pós-dispersas, uma vez que o banco de sementes do
solo é comumente reduzido (UHL, 1987; UHL et al., 1981).
Fleury e Galetti (2006), ao avaliarem a predação de sementes pós-dispersão de uma
espécie de palmeira com semente grande em fragmentos de floresta tropical, encontraram uma
forte relação entre a predação de sementes e as características do microhábitat. Se a estrutura e
composição de espécies diferem entre os estágios sucessionais, espera-se também que a predação
de sementes varie entre esses ambientes. Pouco se sabe sobre a relação entre a composição e
abundância de predadores e intensidade de predação de sementes pós-dispersas (FLEURY;
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GALETTI, 2006; MANSON; STILES, 1998), assim como sobre quais características
morfológicas da semente influenciam na preferência de consumo por predadores (BLATE;
PEART; LEIGHTON, 1998), e como esses fatores variam espaço-temporalmente.
O objetivo deste capítulo foi o de testar a sobrevivência de sementes pós-dispersas entre
ambientes em distintos estágios sucessionais (campo aberto e florestas ombrófilas rala e densa)
na Ilha Anchieta. Para isso foram testados experimentalmente os efeitos: (i) espacial, comparando
a predação de sementes entre os estágios sucessionais; (ii) sazonal, testando a predação de
sementes nas estações seca e úmida, além de verificar se (iii) a composição e a freqüência de
pequenos e médios roedores em cada ambiente em cada estação; (iv) as características do
ambiente, avaliando as características do microhábitat que qualificam o ambiente para os
roedores; e (v) morfologia das sementes (massa, forma e dureza) que exerce influência nas taxas
de predação de sementes observadas.

2.2

Desenvolvimento

2.2.1 Material e Métodos
Área de estudo
O estudo foi conduzido na Ilha Anchieta (45˚02’ a 45˚04’ W, 23˚27’ e 23˚34’ S),
situada no litoral norte de São Paulo distante aproximadamente 400 metros do continente,
próximo ao Município de Ubatuba (Figura 1). Localizada na faixa da Mata Pluvial Atlântica
Costeira Tropical das Regiões Montanhosas, a Ilha Anchieta possui características particulares
em função de sua condição insular (BOVENDORP; GALETTI, 2007).
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Figura 1 - Localização da Ilha Anchieta (PEIA) no litoral norte do Estado de São Paulo, Brasil

Com 806,21 ha (Tabela 2.1), a Ilha Anchieta apresenta um histórico de perturbação que
data do século XIX, com desmatamentos no início do século XX decorrentes de atividades
agrícolas como plantações de café e cana-de-açúcar, edificações de engenhos para a fabricação
de aguardente, e com as instalações de um presídio estadual. Após ser decretada Área Protegida
em 1977, o Parque não mais passou por alterações drásticas provocadas diretamente por ação
humana. A Ilha Anchieta é um dos maiores atrativos turísticos de Ubatuba, correspondendo a um
dos cinco Parques Estaduais mais visitados de todo o Estado, recebendo aproximadamente 90
mil turistas/ano (GUILLAUMON et al., 1989; ROBIM, 1999).
A Ilha apresenta diferentes fisionomias vegetais, sendo as principais as florestas
ombrófilas densa e rala e o campo aberto (Tabela 2.1, Figura 2). As florestas ombrófilas rala e
densa são compostas por espécies vegetais típicas de florestas secundárias, em estágios
sucessionais inicial e tardio respectivamente (Tabela 2.2). O campo aberto corresponde a uma
área altamente perturbada (Tabela 2.2), conseqüência do intenso pastoreio ao qual foi submetido
durante os anos de sua exploração.
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Tabela 2.1 - Área (ha) e porcentagem relativa dos ambientes que compõem a
Ilha Anchieta Ubatuba/SP, Brasil (Calculado a partir de ortofoto
1:25.000 ano 2001)(M. FLEURY, dados não publicados)
Área
Edificações
Costão rochoso
Praia
Restinga
Campo Aberto (CA)
Floresta Ombrófila Rala (FOR)
Floresta Ombrófila Densa (FOD)
TOTAL

ha
<1
30,57
6,45
14,48
134,88
409,04
210,78

%
0,001
3,792
0,8
1,796
16,73
50,736
26,145
806,21 ha

Tabela 2.2 - Comparação entre os três ambientes estudados quanto ao número de indivíduos, espécies e famílias; H’:
índice de diversidade de Shannon, as dez espécies com maior número de indivíduos e as dez famílias
com maior número de espécies e indivíduos na Ilha Anchieta (V. ZIPARRO, dados não publicados)
Indivíduos
Espécies
Famílias
H’(nats.indivíduo-1)
Espécies

Famílias (número
de espécies)

Famílias (número
de indivíduos)

CAMPO ABERTO
852
66
25
2,66
Miconia albicans (332)
Ossaea retropila (85)
Rapanea ferruginea (57)
Clitoria cf. mariana (54)
Rapanea umbellata (31)
Baccharis dracunculifolia (25)
Tibouchina clavata (22)
Pera glabrata (21)
Clusia criuva (19)
Borreria cf. vertzillata (18)
Asteraceae (12)
Poaceae (10)
Fabaceae (7)
Rubiaceae (4)
Melastomataceae (3)
Myrtaceae (3)
Bromeliaceae (2)
Cyperaceae (2)
Myrsinaceae (2)

Melastomataceae (439)
Myrsinaceae (88)
Asteraceae (74)
Fabaceae (72)
Poaceae (50)
Rubiaceae (37)
Euphorbiaceae (21)
Clusiaceae (19)
Aquifoliaceae (8)
Myrtaceae (5)

FLORESTA OMBRÓFILA RALA
664 (8 mortos)
120
38
4,08
Ottonia cf. leptostachya (58)
Myrcia fallax (30)
Pera glabrata (28)
Guapira opposita (28)
Erythroxylum pulchrum (27)
Guarea macrophylla (27)
Croton floribundus (24)
Casearia sylvestris (24)
Psychotria deflexa (20)
Psychotria nuda (20)
Rubiaceae (12)
Fabaceae (11)
Melastomataceae (5)
Myrtaceae (5)
Sapindaceae (5)
Arecaceae (4)
Bignoniaceae (4)
Myrsinaceae (4)
Piperaceae (4)
Apocynaceae (3)
Clusiaceae (3)
Euphorbiaceae (3)
Marantaceae (3)
Moraceae (3)
Piperaceae (89)
Rubiaceae (81)
Euphorbiaceae (53)
Fabaceae (42)
Nyctaginaceae (41)
Myrtaceae (39)
Bignoniaceae (28)
Erythroxylaceae (27)
Meliaceae (27)
Sapindaceae (27)

FLORESTA OMBRÓFILA DENSA
645 (21 mortos)
98
33
3,76
Piper sp. (74)
Syagrus sp. (44)
Euterpe edulis (41)
Croton floribundus (35)
Allophylus petiolulatus (32)
Myrcia fallax (31)
Pera glabrata (20)
Psychotria nuda (20)
Casearia sylvestris (20)
Ottonia cf. leptostachya (16)
Rubiaceae (10)
Fabaceae (8)
Arecaceae (6)
Myrtaceae (6)
Solanaceae (6)
Bignoniaceae (5)
Euphorbiaceae (4)
Sapindaceae (4)
Araceae (3)
Lauraceae (3)
Melastomataceae (3)
Piperaceae (3)
Arecaceae (121)
Piperaceae (93)
Euphorbiaceae (59)
Rubiaceae (41)
Myrtaceae (39)
Sapindaceae (38)
Fabaceae (31)
Araceae (25)
Salicaceae (20)
Bignoniaceae (18)
Solanaceae (18)
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Figura 2 - Aspecto dos três ambientes predominantes na Ilha Anchieta, Ubatuba/SP. (A) campo aberto; (B) floresta
ombrófila rala e (C) floresta ombrófila densa

As diversidades da fauna e flora na Ilha Anchieta anteriores à presença de colonizadores
e habitantes é desconhecida, mas, devido à proximidade ao continente, é provável que a Ilha
Anchieta comportasse uma biota semelhante à da Serra do Mar, diferindo apenas na ausência de
grandes vertebrados devido a sua área total (ALVAREZ et al., 2008). Atualmente a avifauna da
Ilha Anchieta apresenta-se fortemente empobrecida, estando as espécies consumidoras de
sementes grandes raras ou ausentes (FADINI et al., 2008). A comunidade de mamíferos é
representada predominantemente por altas densidades das espécies introduzidas em 1983,
havendo espécies tanto nativas quanto exóticas (ALVAREZ et al., 2008; BOVENDORP;
GALETTI, 2007).
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Desenho experimental
Remoção e predação de sementes
Para a avaliação da predação de sementes foram testadas experimentalmente quatro
espécies comumente encontradas na Ilha Anchieta (V. ZIPPARRO, comunicação pessoal): o
Schizolobium parahyba (Fabaceae), a Rapanea ferruginea (Myrsinaceae) e as palmeiras Syagrus
romanzoffiana e Euterpe edulis (Arecaceae) (Tabela 2.3).
Os frutos maduros de Schizolobium parahyba, Rapanea ferruginea, Euterpe edulis e
Syagrus romanzoffiana foram coletados diretamente de infrutescências ou frutos, sendo a ala dos
frutos de Schizolobium parahyba e as polpas (mesocarpo) das demais espécies removidas
manualmente. As sementes foram cuidadosamente vistoriadas para assegurar a ausência de
marcas de infestação por insetos, além de serem descartadas as que flutuaram ao serem
depositadas em um recipiente com água (NOTMAN; GORCHOV, 2001). Uma sub-amostra das
sementes foi armazenada para os testes da morfologia da semente (massa, forma e durezas total e
relativa, veja abaixo).
Para avaliar o efeito da sazonalidade na predação de sementes pós-dispersas,
experimentos com 30 dias de duração por estação foram conduzidos simultaneamente nos três
ambientes durante as estações seca (fevereiro a março de 2007) e chuvosa (agosto e setembro de
2007). A floresta pluvial Atlântica, ainda que apresente baixa variação climática, possui ritmos
sazonais fenológicos (MARQUES; OLIVEIRA, 2008) refletindo na quantidade e diversidade de
frutos disponíveis à fauna na Ilha Anchieta ao longo das estações do ano (GENINI; GALETTI;
MORELLATO, 2008).
Como o efeito da densidade de sementes na predação pós-dispersão pode variar de
acordo com a espécie, ambiente, microhábitat, co-ocorrência de outras espécies de sementes,
estação e tipo de predador (WILLSON; WHELAN, 1990); três sementes por espécie por estação
amostral (15 x 15 cm) foram depositadas diretamente ao solo ou cobertas por uma camada fina de
serapilheira (1-2 folhas), de acordo com o que ocorre naturalmente no ambiente amostrado
(NOTMAN; GORCHOV, 2001) (Figura 3). O número de sementes foi estabelecido através da
quantidade de sementes de S. parahyba normalmente dispersas por vento e R. ferruginea, S.
romanzoffiana e E. edulis por aves. Ainda que grande quantidade de sementes das palmeiras seja
dispersa por grandes mamíferos (GALETTI et al., 2001), esses fato não ocorreriam naturalmente
na Ilha Anchieta, dada sua extensão total reduzida.
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Tabela 2.3 - Informações gerais das espécies utilizadas para o experimento de predação de
sementes na Ilha Anchieta, obtidas a partir de 30 sementes/espécie
Espécie: Rapanea ferruginea
Família: Myrsinaceae
Estágio sucessional (sensu BUDOWSKI, 1965): Pioneira
Síndrome de dispersão: zoocórica; ave – bico pequeno
Massa da semente (g ± SD): 0,016 ± 0,004
Forma da semente (forma ± SD): 0,000015 ± 0,00001
Força relativa (N*cm ± SD): 204,45 ± 52,48
Força total (N ± SD): 5,79 ± 1,29
Espécie: Schizolobium parahyba
Família: Fabaceae
Estágio sucessional (sensu BUDOWSKI, 1965): Secundária inicial
Síndrome de dispersão: anemocórica
Massa da semente(g ± SD): 1,744 ±0,249
Forma da semente (forma ± SD): 1,967 ± 0,808
Força relativa (N*cm ± SD): 174,76 ± 49,951
Força total (N ± SD): 279,682 ± 77,983
Espécie: Syagrus romanzoffiana
Família: Arecaceae
Estágio sucessional (sensu BUDOWSKI, 1965): Secundária tardia
Síndrome de dispersão: zoocórica; mamíferos
Massa da semente (g ± SD): 1,627 ± 0,416
Forma da semente (forma ± SD): 0,11 ±0,54
Força relativa (N*cm ± SD): 133,806 ±30,346
Força total (N ± SD): 165,132 ±34,153
Espécie: Euterpe edulis
Família: Arecaceae
Estágio sucessional (sensu BUDOWSKI, 1965): Climácica
Síndrome de dispersão: zoocórica: aves – bico grande
Massa da semente (g ± SD): 1,107 ± 0,157
Forma da semente (forma ± SD): 0,004 ± 0,006
Força relativa (N*cm ± SD): 26,121 ±5,943
Força total (N ± SD): 29,83 ± 6,912

30

Visando evitar possíveis pseudo-replicações espacial e temporal (HURLBERT, 1984)
foram estabelecidas 20 estações amostrais georreferenciadas distantes 50 m entre si nas trilhas
existentes nos ambientes de campo aberto, florestas ombrófilas rala e densa, correspondendo a
180 sementes/espécie/ambiente e 720 sementes testadas por estação do ano.
Para assegurar que as sementes foram consumidas e não estocadas (VANDER WALL,
1992; VANDER WALL; KUHN; BECK, 2005), foi estabelecida uma sub-amostra consistida por
1 semente de cada espécie por estação experimental com o intuito de verificar o destino das
sementes removidas. Para isso, com uma broca de 1,0 mm, foi feito um orifício em cada uma das
sementes, pelo qual foi traspassada uma linha de alta resistência atada à semente. O carretel de
linha foi fixado paralelo ao solo, com o uso de um arame de aço em forma de L, facilitando o
desenrolar quando removida a semente (Figura 3). Diversos estudos utilizaram marcações de
sementes para o acompanhamento do destino das mesmas (FLEURY; GALETTI, 2004, 2006;
FORGET, 1993; FORGET; CUILJPERS, 2008; FORGET, 1990; FORGET; MILLERON, 1991;
GALETTI et al., 2006; PERES; SCHIESARI; DIAS-LEME, 1997).
Como não foi possível com a R. ferruginea devido ao seu tamanho, a semente foi colada
a uma tela e essa foi fixada ao solo. Esta metodologia tem se mostrado eficiente para testar a
predação de sementes de pequeno tamanho em Sierra Nevada, Espanha (I. MENDOZA,
comunicação pessoal). Cada ponto amostral foi marcado com uma bandeira de sinalização e
georreferenciado para posterior localização. Durante todo manuseio dos frutos e sementes foram
utilizadas luvas cirúrgicas para que o experimento não fosse influenciado pelo odor humano
(DUNCAN et al., 2002).
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(B)

(C)

(A)

(D)

Figura 3 - Experimento de predação de sementes pós-dispersas de (A) Syagrus
romanzoffiana, (B) Euterpe edulis, (C) Schizolobium parahyba e (D)
Rapanea ferruginea realizados nos ambientes de campo aberto,
florestas ombrófilas rala e densa da Ilha Anchieta, Ubatuba/SP

Freqüência de médios roedores
As freqüências espacial e sazonal de cutias (Dasyprocta leporina) em cada estágio
sucessional foram obtidas a partir da metodologia de censo por transectos lineares (BUCKLAND
et al., 2001), comumente utilizada para estimar densidade de médios e grandes mamíferos em
florestas tropicais (PERES, 1990).
Durante as estações seca e úmida foram percorridos 296 km nas quatro trilhas em uma
velocidade constante de 1 km/h, sendo 123 km durante a estação seca (inverno) e 173 durante a
estação úmida. Todos os avistamentos foram registrados nos intervalos de 6:30h a 11:30h, 17:30h
a 18:00h e 21:00h a 24:00h A média de indivíduos de cutias presentes em cada um dos ambientes
nas estações seca e úmida foi

estimada a partir

do

software DISTANCE 4.1

(<http://www.ruwpa.st-and.ac.uk/distance/>) (BUCKLAND et al., 2001).
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Freqüência de pequenos roedores
Para a determinação das freqüências espacial e sazonal de pequenos roedores foi
estabelecido em cada ambiente um grid composto por 40 estações de amostragem distantes 15 m
entre si, totalizando 120 estações na Ilha Anchieta. Uma vez que resultados preliminares
demonstraram a ausência de pequenos mamíferos arborícolas, as armadilhas de captura (live
traps) foram estabelecidas somente no solo sendo alternadas em duas duplas: duas armadilhas do
tipo Sherman, sendo uma pequena (23 x 9 x 8 cm) e uma grande (38 x 11 x 10 cm); ou uma do
tipo Sherman pequena e uma do tipo Tomahawk (45 x 16 x 16 cm). Os três ambientes foram
avaliados ao longo de dez noites, sendo cinco anteriores e cinco posteriores ao experimento de
remoção e predação de sementes, correspondendo a 165 armadilhas/noite sendo 55 armadilhas de
captura por ambiente, totalizando 120 estações de amostragem e 1650 armadilhas de captura por
estação do ano. As armadilhas foram iscadas com uma mistura de consistência pastosa composta
por banana, paçoca, bacon e fubá (ALHO, 1979), ao final do dia, e as armadilhas checadas
durante a manhã. Os animais capturados foram soltos após a identificação.
Caracterização do ambiente
Visando determinar quais características presentes no campo aberto, florestas ombrófilas
rala e densa poderiam qualificar-se como atrativas aos predadores de sementes, foram
selecionados atributos que pudessem potencialmente influenciar na atividade de forrageamento
de pequenos e médios roedores (FLEURY; GALETTI, 2006).
A densidade da vegetação é descrita como um importante fator para a sobrevivência de
sementes; por ser vegetação, é descrita como um parâmetro positivamente correlacionado com os
pequenos roedores, que ocupam os ambientes com maiores coberturas vegetais por tornarem
menos conspícuos aos seus predadores (KEARNEY et al., 2007; PEÑA-CLAROS; DEBOO,
2002; SAETNAN; SAKARPE, 2006; SCHUPP, 1988a). Para tal, foram calculados o Índice de
Área Foliar (IAF) e a Fração Visível do Céu (FVC) em cada estação experimental de predação de
sementes, a partir do equipamento “LAI-2000 Plant Canopy Analyzer” (LI-COR, Lincoln,
Nebraska, E.U.A.). O LAI-2000 é composto por uma lente 8 mm (fisheye) acoplada a um sensor
óptico com cinco anéis concêntricos e um microprocessador. A lente olho de peixe captura a
imagem e cada sensor capta diferente porção da cobertura vegetal ou céu, calculando a fração da
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radiação difusa que passa através da vegetação (IAF) ou a fração visível do céu (FVC) (LI-COR,
1991).
Uma vez que a atividade de forrageamento de predadores de sementes é determinada
pela oferta de recursos (ALIAGA-ROSSEL; KAYS; FRAGOSO, 2008; REY et al., 2002;
SILVIUS; FRAGOSO, 2003), o percentual de intensidade de Fournier (BENCKE;
MORELLATO, 2002; FOURNIER, 1974) foi estimado para a produção de frutos/sementes
maduros e imaturos nos três ambientes. Os Índices de Fournier (IF%) são obtidos através de uma
escala intervalar semi-quantitativa de cinco categorias (0 a 4) com intervalo de 25% entre cada
categoria. Os IFs foram estimados nos três ambientes (campo aberto e florestas ombrófilas rala e
densa) anterior e posteriormente aos experimentos de predação de sementes para todos os
indivíduos com DAP (Diâmetro na Altura do Peito) ≥ 15 cm presentes a 2 m de distância de cada
lado das trilhas utilizadas em cada ambiente (± 1,1 km/trilha/ambiente) (GENINI; GALETTI;
MORELLATO, 2008).
A freqüência de palmeiras, descritas como espécies atrativas às cutias (ALIAGAROSSEL; KAYS; FRAGOSO, 2008; SILVIUS, 2002; SILVIUS; FRAGOSO, 2003) e como
recurso-chave à fauna frugívora da Ilha Anchieta (GENINI; GALETTI; MORELLATO, 2008),
foi estimada para cada ambiente a partir do número total de indivíduos a 4 m de distância em
cada lado das trilhas. Adicionalmente, foi calculada a biomassa de serapilheira por essa ser
negativamente correlacionada com a habilidade de predadores em encontrar as sementes em
pradarias (CLARK; CLARK; JACOBI, 1991; REED; KAUFMAN; KAUFMAN, 2006). O
cálculo da biomassa foi realizado a partir da coleta de toda a camada serapilheira presente em
parcelas de 50 x 50 cm, estabelecidas nos mesmos 60 pontos onde foram conduzidos os
experimentos de remoção de sementes. As amostras foram identificadas, secas em estufa a 60ºC
por 72 horas e pesadas em microbalança.
Caracterização morfológica das sementes
Para a caracterização morfológica das sementes das espécies testadas experimentalmente
(Euterpe edulis, Syagrus romanzoffiana, Rapanea ferruginea e Schizolobium parahyba) foram
utilizados 30 diásporos/espécie para a obtenção da massa, forma e dureza.
As massas das sementes nuas (sem polpa ou ala) foram obtidas com o uso de uma
microbalança. Com o uso de paquímetro digital Avenger foram medidos comprimento, largura e
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profundidade, a partir dos quais calculou-se a forma da semente. A forma foi obtida através da
variância destas medidas, tendo o valor mínimo zero para a forma esférica perfeita e os maiores
valores para sementes com formato de disco ou aculiformes (THOMPSON; BRAND;
HODGSON, 1993). As durezas total e relativa das sementes foram mensuradas através do teste
de resistência no equipamento hidráulico Losenhausenwerk no Departamento de Ciências
Florestais da USP/ESALQ (Figura 4A). Uma vez que os principais predadores de sementes na
Ilha Anchieta são roedores, uma peça de aço afiada e pontiaguda foi anexada à prensa
mimetizando o dente incisivo (Figura 4B).
(A)

(B)

Figura 4 - Metodologia empregada no teste de resistência das sementes de Euterpe edulis,
Syagrus romanzoffiana, Rapanea ferruginea e Schizolobium parahyba, sendo (A)
o equipamento hidráulico Losenhausenwerk e (B) imagem da peça de aço utilizada
para mimetizar o dente incisivo de roedores

No teste de resistência foram anotadas a força requerida para quebrar as sementes e a
largura do local exato onde a semente foi rompida, a partir das quais foi possível o cálculo das
forças total (N) e relativa (N*cm) - expressas em Newton - necessárias para o predador acessar o
endosperma da semente. Ambas as forças foram consideradas para verificar se a força total que
deve ser aplicada pelo predador representa um fator limitante per se ou se há uma preferência na
escolha a partir da relação custo-benefício (força relativa).
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Análise estatística
As proporções de predação de sementes (0 a 3 sementes/estação experimental) e de
freqüência de visita de predadores (0-nenhuma ou 1-uma ou mais semente predadas) foram
analisadas utilizando o Teste G da razão da verossimilhança, sendo testados os ambientes, as
estações e as espécies como variáveis dependentes (main effects). Para detectar o efeito das
interações entre estas variáveis na predação e freqüência de visita foi utilizada a regressão
logística (ZAR, 1998).
Para testar os efeitos espaço-temporal na distribuição de pequenos e médios mamíferos
foram ordenadas a partir da análise de componentes principais (PCA): as freqüências de cutias e
pequenos mamíferos, a fração visível do céu (FVC), o índice de área foliar (IAF), biomassa de
serapilheira, número de palmeiras, e médias do índice de Fournier (IF%) para frutos maduros e
imaturos nas estações seca e úmida. Para posterior interpretação, utilizaram-se correlações de
Spearman, para a comparação dos três componentes principais gerados no PCA, e as
características ambientais; freqüências de pequenos e médios mamíferos e as porcentagens de
predação de sementes pós-dispersas para cada espécie em cada estação; e os componentes
principais, as características morfológicas das sementes (forças total e relativa, massa e forma) e
as porcentagens de predação de sementes. As análises foram conduzidas no JMP 7 (SAS
INSTITUTE INC., 2007).
2.2.2 Resultados
Remoção e predação de sementes
Exceto uma semente de Euterpe edulis e uma de Syagrus romanzoffiana dispersas
secundariamente na floresta ombrófila densa na estação úmida, todas as sementes removidas
localizadas tiveram o endosperma da semente evidentemente destruído por predadores. Sendo
assim, as sementes removidas não localizadas foram consideradas como predadas.
Foram observadas fortes influências espacial (Regressão Logística, χ2=160,75,
P<0,0001) e sazonal na predação de sementes pós-dispersas na Ilha Anchieta (χ2=18,72,
P=0,0001), sofrendo maior mortalidade de sementes durante a estação seca na floresta ombrófila
rala que nos demais ambientes (Figura 5A).
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O consumo de sementes, ainda que alto para todas as espécies, diferiu entre as espécies
testadas (χ2=48,70, P<0,0001). As sementes de E. edulis (57,50%) e Rapanea ferruginea
(62,29%) obtiveram maior mortalidade do que as de Schizolobium parahyba (41,11%) e S.
romanzoffiana (43,02%), sendo observadas variações espaço-temporal entre as espécies
(ambiente vs espécie vs estação χ2=21,11, P=0,001). Na estação úmida, a predação de sementes
foi similar entre os ambientes para as espécies E. edulis (Teste G da razão da verossimilhança,
χ2=1,96, P=0,37) e S. parahyba (χ2=4,88, P=0,87), enquanto foi mais intensa nos ambientes
florestais (FOR e FOD) para R. ferruginea (χ2=46,53, P<0,0001) e na floresta ombrófila densa
para S. romanzoffiana (χ2=6,78, P=0,03) (Tabela 2.4).
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(A)

(B)

Figura 5 – Porcentagem (A) de sementes predadas e (B) de freqüência de visita de predadores nos pontos
amostrais dos ambientes de campo aberto (CA), floresta ombrófila rala (FOR) e densa (FOD) nas
estações seca e úmida na Ilha Anchieta, Ubatuba/SP (Total-negro, Euterpe edulis-listras diagonais,
Syagrus romanzoffiana- círculos, Rapanea ferruginea - listras horizontais e Schizolobium
parahyba - listras xadrez)
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Tabela 2.4 – Teste G da razão da verossimilhança para o efeito da espécie, ambiente (campo aberto - CA, floresta
ombrófila rala - FOR e floresta ombrófila densa - FOD) e estação do ano na predação de sementes pósdispersas na Ilha Anchieta, SP

Euterpe edulis
Ambiente
Geral
CA x FOD
CA x FOR
FOR x FOD
Syagrus romanzoffiana
Ambiente
Geral
CA x FOD
CA x FOR
FOR x FOD
Schizolobium parahyba
Ambiente
Geral
CA x FOD
CA x FOR
FOR x FOD
Rapanea ferruginea
Ambiente
Geral
CA x FOD
CA x FOR
FOR x FOD

χ2
93,06
70,81
0,33
79,19

Estação seca
P
<0,0001
<0,0001
0,56
<0,0001

Estação chuvosa
χ2
P
1,96
0,37
1,67
0,19
0,03
0,85
1,22
0,26

χ2
87,63
46,26
6,22
77,74

Estação seca
P
<0,0001
<0,0001
0,01
<0,0001

Estação chuvosa
χ2
P
6,78
0,03
2,75
0,1
0,85
0,36
6,6
0,01

χ2
40,4
24,47
0,56
31,77

Estação seca
P
<0,0001
<0,0001
0,45
<0,0001

Estação chuvosa
χ2
P
4,88
0,09
4,84
0,02
0,84
0,36
1,66
0,2

χ2
40,4
24,47
0,56
31,77

Estação seca
P
<0,0001
<0,0001
0,45
<0,0001

Estação chuvosa
χ2
P
46,53
<0,0001
33,16
<0,0001
34,66
<0,0001
0,007
0,93

Na estação seca o efeito do ambiente na predação de sementes foi observado para todas
as espécies testadas (Tabela 2.4). Considerando a presença/ausência de predadores de sementes
às estações experimentais na estação seca, foi observada uma maior freqüência na floresta
ombrófila densa, e a menor na floresta ombrófila rala, resultando em uma maior mortalidade de
sementes na floresta ombrófila densa que nos demais ambientes testados.
A freqüência de visita de predadores às estações experimentais diferiu entre os
ambientes, sendo mais freqüentes nos ambientes florestais do que no campo aberto durante a
estação chuvosa (χ2=13,15, P=0,001). Já na estação seca, observou-se maior taxa de visita de
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predadores de sementes na floresta ombrófila densa do que nos demais ambientes (χ2=49,54,
P<0,0001), contudo não foi similar entre as espécies (χ2=12,06, P=0,0072) (Figura 5B).
Características do ambiente x predação de sementes
Os três eixos principais extraídos pela análise de componentes principais (PCA)
explicaram 99,10% da variância total (Figura 6). Os eixos separaram os três estágios
sucessionais, sendo o componente principal 1 associado aos locais onde foram observadas as
maiores taxas de consumo de sementes (Correlação de Spearman, ρ=0,457, P=0,0248)
correspondendo aos pontos de floresta (florestas ombrófilas rala e densa). Os pontos ordenados
pelo componente principal 1 menores frações visíveis do céu (FVC, ρ= -0,9562, P<0,0001) e
maiores índices de cobertura foliar (LAI, ρ=0,9562, P<0,0001), correspondendo aos locais de
maior abundância de frutos (Índice de Fournier para frutos imaturos ρ=0,9276, P<0,0001 e
maduros ρ=0,9876, P<0,0001) e espessura de serapilheira (ρ=0,7143, P=<0,0001).

Figura 6 – Diagrama com os dois componentes principais obtidos pela análise dos componentes principais (PCA)
para as características dos ambientes da Ilha Anchieta (Ubatuba/SP) (campo aberto=círculo cinza; floresta
ombrófila rala=quadrado cinza e floresta ombrófila densa=retângulo negro)
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Os indivíduos de palmeiras foram registrados somente nas florestas secundárias (densa e
rala, ρ=0,9562, P<0,0001), correspondendo também aos ambientes que obtiveram menores taxas
de captura de pequenos mamíferos (ρ=-0,4286, P<0,0001, Tabela 2.5) e maiores de cutias
(ρ=0,9276, P<0,0001, Tabela 2.6). Nas florestas secundárias, as maiores freqüências de cutias
resultaram em maiores taxas de mortalidade de sementes (ρ=0,4570, P=0,0248), ainda que esses
ambientes tenham apresentado camada de serapilheira mais espessa (ρ=0,7143, P<0,0001). O
componente principal 2 ordenou as características relacionadas com o campo aberto, i.e., menor
deposição de serapilheira (ρ= -0.60, P=0,0019) e maior freqüência de pequenos roedores
(ρ=0,5429, P=0,0061). O terceiro componente foi determinado com a freqüência média de cutias
(ρ=0,5218, P=0,0089).
Tabela 2.5 - Número de pequenos roedores capturados nas estações seca e úmida em três estágios sucessionais
(campo aberto e florestas ombrófilas rala e densa) da Ilha Anchieta, SP (dados cedidos por R.
BOVENDORP)
Estação
Seca

Úmida

Estágio sucessional

Oligoryzomys nigripes

Trinomys iheringi

Total

Campo aberto

9

1

10

Floresta ombrófila rala

0

1

1

Floresta ombrófila densa

6

1

7

Campo aberto

16

0

16

Floresta ombrófila rala

0

0

0

Floresta ombrófila densa

1

3

4

Tabela 2.6 - Número estimado de cutias (Dasyprocta leporina) e desvio padrão (SD) calculados no
DISTANCE 4.1 para as estações seca e úmida nos três estágios sucessionais (campo
aberto e florestas ombrófilas rala e densa) da Ilha Anchieta, SP (dados cedidos por R.
BOVENDORP)
Estação
Seca

Úmida

Estágio sucessional
Campo aberto
Floresta ombrófila rala
Floresta ombrófila densa
Campo aberto
Floresta ombrófila rala
Floresta ombrófila densa

Número médio de cutias (N ± SD ind.)
muito baixa
780,00 ± 39,92
856,00 ± 33,98
muito baixa
397,00 ± 27,37
493,00 ± 60,08
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As freqüências de pequenos e médios roedores apresentaram uma relação inversamente
proporcional (ρ=-0,4638, P=0,0224), estando os pequenos roedores associados às áreas abertas
(FVC, ρ=0,4781, P=0,018) e exercendo pouca influência na mortalidade de sementes (ρ=0,0124, P=0,9543). Os ambientes de maior consumo de sementes apresentaram maiores
freqüências de palmeiras (ρ=0,5647, P=0,004) e intensidades de frutos, tanto maduros quanto
imaturos (ρ=0,4422, P=0,03 e ρ=0,48, P=0,014 respectivamente). A presença de palmeiras e de
espécies frutificando foram os fatores que determinaram a distribuição de cutias na Ilha Anchieta
(ρ=0,8489, P<0,0001), sendo ainda mais evidente na estação seca (ρ=0,9876, P<0,0001) que na
úmida (ρ=0,4895, P=0,1062). As cutias foram mais freqüentes em locais com maiores densidades
de cobertura foliar (IAF, ρ=0,8489, P<0,0001) e conseqüentemente, dosséis mais contínuos (<
FVC, ρ=-0,8489, P<0,0001).
Morfologia da semente e predação de sementes
A predação de sementes, ainda que tenha apresentado um baixo coeficiente de
correlação, foi influenciada por todas as características morfológicas testadas. Sementes com
menor massa (ρ=-0,2362, P=0,0094), formato esférico (ρ=-0,2053, P=0,0245) e menor dureza de
endocarpo (força total, ρ=-0,2006, P=0,028; força relativa, ρ=-0,1915, P=0,0362) foram as mais
atacadas por predadores de sementes. No entanto, para as espécies testadas foi observado que as
sementes com formato mais irregular corresponderam às de maior massa (forma e massa da
semente, ρ=0,8477, P<0,0001) requerendo maior força total para ser rompida (forma da semente
e força total (N), ρ=0,9128, P<0,0001; massa da semente e força total (N), ρ=0,8895, P<0,0001).
Já a força relativa (N*cm) necessária para romper o endocarpo não apresentou correlação com
nenhuma outra característica morfológica avaliada (força (N) - ρ=0,1105, P=0,2296; massa - ρ=0,0816, P=0,3757; forma - ρ=0,0501, P=0,587).
2.2.3 Discussão
Os resultados observados corroboram com os presentes na literatura, os quais
demonstraram que a predação de sementes em florestas tropicais antropizadas é alta (49 a 93%)
(HOLL; LULOW, 1997; OSUNKOYA, 1994; UHL, 1987). Após 30 dias, a média da
mortalidade de sementes por predação para todas as espécies foi superior a 70%, variando de
61,7% a 77,5%. Com exceção de uma semente de E. edulis e uma de S. romanzoffiana
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encontradas dispersas secundariamente, enterradas na floresta ombrófila densa a uma distância
inferior a 3 m, todas as sementes localizadas foram evidentemente destruídas por vertebrados (i.e.
endocarpo rompido e endosperma consumido), essencialmente cutias (Dasyprocta leporina).
Diversos fatores influenciam o comportamento dos predadores de sementes. Na Ilha
Anchieta foi observada uma relação positiva entre o consumo de sementes por predadores e o
estágio sucessional, com as menores taxas de predação registradas no campo aberto aumentando
de acordo com a sucessão. Aparentemente, o aumento do consumo de sementes ocorre à medida
que o ambiente se torna mais complexo estruturalmente, propiciando maior variabilidade de
refúgios aos mamíferos (MYSTER, 2008). Ainda que Myster (2004) tenha demonstrado que a
predação de sementes é filtro mais atuante na regeneração pós-dispersão em campos abertos do
Equador e Porto Rico, ao registrar mortalidade de até 100% causada principalmente por insetos,
neste ambiente foram observadas as menores taxas de predação. Ainda, considerando todas as
sementes predadas localizadas na Ilha Anchieta, 98% da predação foi atribuída aos roedores e
somente 2% aos invertebrados (formigas) restrita ao campo aberto.
Diversos estudos têm demonstrado que predadores de sementes vertebrados, incluindo
roedores, restringem suas atividades de forrageamento a determinados microambientes,
ocasionando variações espaciais na probabilidade de sobrevivência de sementes pós-dispersas
(WHELAN et al., 1991; WILLSON, 1988; WILLSON; WHELAN, 1990). No campo aberto,
corroborando com outros estudos (GILL; MARKS, 1991; MYSTER; PICKETT, 1993), os
pequenos mamíferos foram os principais agentes predadores, enquanto nas áreas de floresta
(tanto ombrófila rala quanto densa) foram as cutias. A abundância de roedores em distintos
estágios sucessionais variou de acordo com o taxa. Na Ilha Anchieta foram capturadas somente
duas espécies de pequenos roedores, o Oligoryzomys nigripes e o Trinomys iheringi,
correspondendo a uma das menores diversidade e abundância já registradas na floresta Atlântica,
reflexo provável da pressão causada pela alta densidade de mesopredadores (quatis e gambás)
(R.BOVENDORP, dados não publicados). O O. nigripes é um roedor generalista capaz de ocupar
diferentes ambientes e recolonizar áreas antropizadas (UMETSU; PARDINI, 2007), sendo mais
freqüente no campo aberto (78,13%) e ausente na floresta ombrófila rala. O T. iheringi, capaz de
predar sementes grandes e de maior dureza que O nigripes (R. BOVENDORP, dados não
publicados), são raros na Ilha Anchieta (15,8% da captura de pequenos roedores). Já as cutias
(Dasyprocta leporina) foram raramente avistadas no campo aberto, sendo mais abundantes na
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floresta ombrófila densa (estações seca e úmida), e na floresta ombrófila rala (estação úmida).
Essas diferenças na composição e na abundância da comunidade de roedores refletiram na
mortalidade de sementes entre os distintos estágios sucessionais na Ilha Anchieta.
Estudos tanto experimentais quanto observacionais têm sugerido que os pequenos
mamíferos são os predadores mais importantes em ecossistemas tropicais (ASQUITH; MEJÍACHANG, 2005; DEMATTIA et al., 2006; TERBORGH et al., 1993); no entanto, as cutias
representaram os principais predadores na Ilha Anchieta, desempenhando um papel determinante
na mortalidade de sementes pós-dispersas devido à alta densidade local. Calcula-se que a
população de cutias na ilha seja aproximadamente 8 vezes superior do que a encontrada nas
florestas do continente (BOVENDORP; GALETTI, 2007) o que, aliada à escassez de recursos
(frutos e sementes) (GENINI; GALETTI; MORELLATO, 2008), levou à baixíssima dispersão
secundária e às altas taxas de predação de sementes. GENINI; GALETTI; MORELLATO, 2008),
estimando a biomassa de frutos disponível à comunidade frugívora da Ilha Anchieta, encontrou
119 kg ha-1 ano-1, valor consideravelmente inferior aos 180 a 1000 kg ha-1 ano-1 compilados para
as florestas tropicais úmidas (JORDANO, 2001) e ao estimado em outras áreas de floresta pluvial
Atlântica, como em Intervales (370 kg ha-1 ano-1) (GALETTI, 1996) e na Serra do Mar (228 kg
ha-1 ano-1) (MARQUES, 2004).
Jansen; Bongers e Hemerik (2004), avaliando a predação de dispersão sementes de
Carapa procera por estocagem na Guiana Francesa durante cinco anos consecutivos, encontrou
uma maior probabilidade de sobrevivência de C. procera nos anos de maior produtividade de
frutos. Em áreas de baixa produção de frutos e sementes, como na Ilha Anchieta, a
disponibilidade de recursos disponível é insuficiente para saciar o agente dispersor como
predador de semente ocasionando maiores taxas de mortalidade (predator satiation hypothesis,
JANZEN, 1974). De fato, Von Allmen; Morellato e Pizo, (2004), testando a predação de
sementes de E. edulis pós-dispersas em Intervales, ambiente com o triplo da produtividade de
frutos que na Ilha Anchieta, contabilizou 50% de mortalidade das sementes. Na Ilha Anchieta o
consumo da mesma espécie, exposta o mesmo período de tempo, chegou a 100% na floresta
ombrófila densa, ambiente com as maiores freqüências de cutias e das palmeiras de E. edulis. Já
os pequenos roedores, descritos como importantes predadores de sementes (HULME, 1994;
PÉREZ et al., 2006; SCHUPP, 1988a, 1988b; SCHUPP et al., 1989), exerceram um papel
importante na mortalidade de sementes somente no campo aberto onde, ainda que tenham sido
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observadas altas freqüências de visita desses às estações experimentais, resultaram em menores
proporções de sementes predadas quando comparado com os demais ambientes.
As cutias consumiram as sementes com maior intensidade, resultando em maiores
proporções de sementes predadas por ponto que os visitados por pequenos roedores. Sendo assim,
a predação de sementes registrada na Ilha Anchieta foi consideravelmente superior nos ambientes
de maior abundância de Dasypocta leporina. A atividade de forrageamento das cutias parece
explicar a diferença sazonal observada na predação de sementes na Ilha Anchieta. As cutias
apresentam deslocamento sazonal de acordo com a disponibilidade de frutos e sementes,
requerendo diversos indivíduos das espécies preferenciais dentro da sua área de vida para cobrir a
variação na oferta de recursos (SILVIUS; FRAGOSO, 2003). Contudo, as espécies com sementes
grandes comumente consumidas e estocadas por cutias como alguns taxa das Sapotaceae,
Leguminosae, Myristicaceae, Lecythidaceae e Chrysobalanaceae (BREWER; REJMÁNEK,
1999; FORGET; MILLERON, 1991; SILVIUS; FRAGOSO, 2003; WENNY, 2000) são raras ou
ausentes na Ilha Anchieta (V. ZIPPARRO, dados não publicados), sendo os frutos e sementes das
palmeiras os únicos itens preferenciais disponíveis no local (ALIAGA-ROSSEL; KAYS;
FRAGOSO, 2008; GALETTI et al., 2006; SILVIUS; FRAGOSO, 2003).
Na Ilha Anchieta os indivíduos de palmeiras são mais freqüentes na floresta ombrófila
densa que na floresta ombrófila rala e são totalmente ausentes no campo aberto. As palmeiras são
consideradas espécie-chave por apresentar assincronia fenológica, suportando a comunidade
frugívora durante os meses de escassez de recursos (keystone species, PERES, 1994;
TERBORGH, 1986), que na floresta Atlântica correspondem à estação seca. Na Ilha Anchieta,
onde as palmeiras produzem mais de 80% da biomassa total de frutos, a predação de sementes
esteve associada com a fenologia de frutificação dessas espécies resultando em predação espaçotemporal não aleatória. As cutias tendem a forragear e consumir sementes de todas as espécies
situadas próximas às fruteiras preferenciais (FORGET, 1993; FORGET, 1990; SILVIUS, 2002),
sendo registrado um maior consumo de sementes nas florestas ombrófilas rala (estação úmida) e
densa (estações seca e úmida) que no campo aberto para todas as espécies testadas.
O esforço de busca dos predadores de sementes foi mais intenso na estação úmida,
período em que há maior probabilidade de o predador encontrar o recurso, resultando em maiores
proporções tanto de visita de predadores às estações experimentais (estação úmida-83% e seca59%) quanto no total de sementes predadas (estação úmida-57% e seca-45%). A maior atividade
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de forrageamento de Dasyprocta leporina na busca de sementes grandes durante o período de
maior oferta de frutos carnosos foi também observada em Pinkaití, no Pará, resultando em
maiores taxas de remoção durante a estação úmida (PERES; SCHIESARI; DIAS-LEME, 1997).
Já durante a estação seca, a floresta ombrófila rala apresentou a menor taxa de predação da ilha.
Com uma maior quantidade de lianas (principalmente Asteraceae), a oferta de recursos presente
na floresta ombrófila rala durante os meses de seca corresponde aos frutos anemocóricos com
sementes pequenas, pouco atrativos à fauna (CALDERÓN-MILLER, 2008). As espécies
dispersas por vento possuem o período de maturação das sementes durante a estação seca, quando
há uma maior probabilidade de dispersão em larga distância (FRANKIE; BAKER; OPLER,
1974; RATHCKE; LACEY, 1985; WILKANDER, 1984).
Composta

predominantemente

por

espécies

pioneiras

e

secundárias

iniciais

(V.ZIPPARRO, dados não publicados), a floresta ombrófila rala possui uma maior deposição de
serapilheira no solo devido a maior alocação de biomassa nos tecidos vegetais destas espécies
(BARLOW et al., 2007; BROWN; LUGO, 1990; VASCONCELOS; LUIZAO, 2004).
Inversamente associada com a pluviosidade (BARLOW et al., 2007), a espessura da camada de
serapilheira influencia negativamente a habilidade de roedores em encontrar as sementes
recobertas por folhas (CLARK; CLARK; JACOBI, 1991; MYSTER; PICKETT, 1993; REED;
KAUFMAN; KAUFMAN, 2006). A biomassa da serapilheira afeta diferentemente a
sobrevivência de sementes com diferentes massas (PAZ; MAZER; MARTÍNEZ-RAMOS, 1999),
havendo um aumento proporcional entre a quantidade de serapilheira e a probabilidade de
sobrevivência e estabelecimento de sementes com maiores massas (YANFUL; MAUN, 1996).
Corroborando tais sugestões, a biomassa de serapilheira auxiliou no escape de predação de
sementes, sendo ainda mais evidente para as espécies de maiores massas. Ainda que tenha sido
registrada uma alta freqüência de cutias na floresta ombrófila rala durante a estação seca, a
presença desses roedores não resultou em altas taxas de predação de sementes, contrastando com
a alta mortalidade registrada na floresta ombrófila densa para o mesmo período.
A correlação negativa entre a massa e a taxa de predação de sementes deve se dar devido
a outras características associadas ao tamanho da semente que por efeitos intrínsecos da massa da
semente. Ainda que diversos estudos tenham demonstrado uma tendência de aumento no escape à
predação em sementes grandes (BLATE; PEART; LEIGHTON, 1998; JANSEN et al., 2002;
MOLES; HODSON; WEBB, 2000; MOLES; WARTON; WESTOBY, 2003; MYSTER;
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PICKETT, 1993; OSUNKOYA, 1994), a “teoria do forrageio ótimo” (optimal foraging theory,
CHARNOV, 1976; PYKE, 1984) sugere que os predadores tendem a preferir as sementes com
maiores recompensas, uma vez que o ganho bruto ao predador aumenta com a massa da semente.
As espécies com sementes grandes oferecem maior conteúdo energético por esforço de
forrageio, tendendo ser preferencialmente consumidos por mamíferos, em especial no período de
maior disponibilidade de alimento como a estação úmida. Contudo, a recompensa não é a mesma
para as espécies de predadores, variando de acordo com a capacidade de manuseio, que por sua
vez depende da massa corpórea, força e aparato bucal do animal (BLATE; PEART; LEIGHTON,
1998). Dirzo; Mendoza e Ortíz (2007) sugerem que os pequenos roedores atacam
preferencialmente sementes pequenas, e que na ausência de médios e grandes predadores de
sementes decorrente de impactos antrópicos, as espécies com sementes grandes tendem a ser
beneficiadas. Ainda que tenham sido testadas somente quatro espécies de sementes, os resultados
encontrados na Ilha Anchieta discordam de tal sugestão. O Euterpe edulis, espécie com semente
grande e endocarpo macio (Tabela 2.3), sofreu a maior mortalidade entre as espécies, inclusive
no ambiente campo aberto onde médio roedores são raros sendo consumidas também por
pequenos roedores. A Rapanea ferruginea, espécie com semente pequena (Tabela 2.3), também
sofreu altas taxas de predação de sementes, sugerindo que a dureza seja um melhor parâmetro na
determinação da preferência do predador do que o tamanho da semente. Essa conclusão concorda
com o proposto por Blate; Peart e Leighton (1998), onde sugerem que as menores taxas de
predação de sementes grandes se dão em parte pela escassez de predadores capazes de penetrar a
barreira física das sementes, i.e., o endocarpo. A força necessária para romper o endocarpo parece
explicar o consumo de sementes por pequenos redores no campo aberto, enquanto a atividade de
forrageamento das cutias foi o fator determinante no consumo de sementes nas florestas
ombrófilas rala e densa.
2.3

Conclusões
Os resultados da Ilha Anchieta demonstram de forma conclusiva que predadores de

sementes desempenham um papel crucial como filtro pós-dispersão em ambientes antrópicos
podendo afetar significativamente o processo de regeneração florestal; porém a magnitude
dependerá da preferência e capacidade de manuseio das espécies de predadores presentes na área,
assim como da variabilidade espaço-temporal de recursos alimentares.
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3 DENSIDADE E COMPOSIÇÃO DO BANCO DE SEMENTES EM GRADIENTES DE
PERTURBAÇÃO ANTRÓPICA NA ILHA ANCHIETA, MATA ATLÂNTICA
Resumo
O banco de sementes é apontado como um importante componente da dinâmica de
ecossistemas florestais. Relacionado com os processos de estabelecimento de populações e
grupos ecológicos, com a manutenção da diversidade de espécies e com a restauração florestal
após distúrbios naturais ou antrópicos, o banco representa uma das principais fontes de
propágulos para o desencadeamneto da dinâica florestal, sendo considerado um indicador da
resiliência da comunidade local. Contudo, o banco é determinado pelo balanço entre as chuvas
(input) e a predação de sementes (output). Uma vez que a chuva e a predação de sementes são
influenciadas pelo ambiente, este trabalho avaliou a capacidade de regeneração via banco de
sementes do solo em três ambientes de uma ilha com distintos graus de degradação (campo
aberto e florestas ombrófilas rala e densa), em uma ilha com alta densidades de predadores de
ninhos e sementes. A partir da indução da germinação do banco de sementes do solo de cada
ambiente foram avaliadas (i) a limitação de plântulas; (ii) a densidade de germinação de
sementes, diversidade e eqüitabilidade de espécies de plântulas; e (iii) a composição, abundância.
O banco de sementes da Ilha Anchieta não representou um fator limitante para a regeneração,
porém a densidade e a composição diferiram entre os ambientes de florestas ombrófilas densa e
rala e campo aberto. As espécies contidas no solo do campo aberto corresponderam às presentes
no ambiente, com composição distinta das observadas nos ambientes florestais. O banco de
sementes na Ilha Anchieta apresentou baixa diversidade, sendo formado por espécies pioneiras
herbáceas e arbustivo-arbóreas. Portanto, a contribuição do banco de semente para na restauração
da riqueza de espécies lenhosas na Ilha Anchieta demonstrou-se baixa. O uso da transposição do
topsoil alóctone pode representar uma técnica eficiente para o restabelecimento da riqueza do
banco de sementes da Ilha Anchieta. Já no campo aberto, a transposição do topsoil deverá ser
associada a práticas de conservação e manejo do solo para a diminuição do escoamento
superficial e perda de solo por processos erosivos.
Palavras-chave: Banco de sementes; Sucessão; Floresta secundária; Floresta Atlântica; Ilha;
Restauração florestal; Germinação
Abstract
Soil seed bank is considered as an important component of forest ecosystem dynamics,
being associated with many processes: population and ecological groups' establishment, diversity
maintenance, forest regeneration post-disturbance. Performing an important role as a major
source of propagules for habitat colonization and early secondary forests development, soil seed
bank is considered an indicative of community resilience. Soil seed bank is determined by the
input by seed rain and the output by seed predation. However, both seed rain and seed predation
are influenced by habitat. So, we evaluated the regeneration by soil seed bank emergence on three
successional stages (old fields and early secondary and old growth forest) in an island with high
nest and seed predation. With the induction of soil seed bank germination, we observed (i)
density of seedling emergence; (ii) composition, abundance, diversity and equitability of seedling
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species; and (ii) seedling limitation in each habitat. The capacity of regeneration by soil seed
bank did not represent a limiting factor, however, the density and composition differed among
habitats, being higher on forest areas than old-field. The seed bank of the old field was composed
by local species, distinct of the species observed on the forested habitats. Generally, the Anchieta
Island soil seed bank presented low diversity, being composed by pioneer herbs, shrubs and trees.
So, the contribution of soil seed bank for the restoration of woody species richness in the island
was low. The use of transposition of forest topsoil could be an efficient technique to reestablish
the Anchieta Island soil seed bank richness. On old field, the association of topsoil transposition
and soil conservation and management practices to avoid runoff and erosion may be required.
Keywords: Soil seed bank; Succession; Secondary forest; Atlantic forest; Island; Forest
restoration; Germination

3.1

Introdução
O banco de sementes corresponde ao grupo de sementes viáveis e agregadas contidas no

solo, na superfície do solo e na camada de serapilheira, potencialmente aptas para repor os
indivíduos adultos (BAKER, 1989; BUTLER; CHAZDON, 1998; GARWOOD, 1989). O banco
de sementes está envolvido em diversos processos, como no estabelecimento de populações e de
grupos ecológicos, na manutenção da diversidade e na restauração da riqueza de espécies durante
a regeneração natural, fundamentalmente na regeneração de comunidade após a ocorrência de
distúrbios naturais ou antrópicos (GARWOOD, 1989; HARDWICH et al., 1997; QUINTANAASCENCIO et al., 1996; SAULEI; SWAINE, 1988; UHL; BUSCHBACHER; SERRAO, 1988),
pois persistem aos distúrbios e flutuações do ambiente, compondo a paisagem logo após
distúrbios severos e formando parte da comunidade futura (PARKER; SIMPSON; LECK, 1989).
Nas florestas tropicais, o banco de sementes é considerado um fator fortemente
associado à dinâmica florestal, representando uma das principais fontes de propágulos para o
desenvolvimento dos estágios sucessionais inicial e secundário (BUTLER; CHAZDON, 1998;
YOUNG; EWEL; BROWN, 1987), e, ainda que em menor escala, das etapas subseqüentes do
processo de recolonização (LUNT, 1997). A composição de espécies contidas no banco de
sementes reflete a riqueza e abundância de espécies reprodutivas presentes no local e na matriz na
qual está inserida (SAULEI; SWAINE, 1988) representando, junto com a chuva de sementes, um
indicador do potencial de resiliência (GUEVARA; LABORDE; SANCHEZ-RIOS, 2004;
WILLIAMS-LINERA, 1993).
No entanto, a composição de um banco é produto também de diversos processos, como
o desenvolvimento de frutos e sementes, predação de sementes (pré e pós-dispersão), chuva de
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sementes, ataque por patógenos e dormência (LOUDA, 1989; REES, 1997). A relação entre a
entrada (input) e saída (output) de sementes no solo determina o número, longevidade e
características das sementes presentes no banco (CAVERS, 1983; LOUDA, 1989). Para que
sejam incorporadas ao banco, as sementes têm de ser depositadas em locais com condições
bióticas adequadas – com o escape de predadores de sementes e de patógenos (RUSSELL;
SCHUPP, 1998; SCHUPP, 1988a, 1988b, 1990) e condições ideais de solo (KOZLOWSKI,
2002), umidade, radiação e temperatura (FENNER, 2001; HOFMANN; JOHANNES, 2004;
JANZEN; VASQUEZ-YANES, 1991).
A riqueza e abundância do banco de sementes são afetadas pela freqüência e pela
intensidade dos distúrbios (ALVAREZ-AQUINO; WILLIAMS-LINERA; NEWTON, 2005;
QUINTANA-ASCENCIO et al., 1996; YOUNG; EWEL; BROWN, 1987). A densidade de
sementes no solo possui uma relação inversa com a idade pós-distúrbio da floresta (ARAUJO et
al., 2001; BAIDER; TABARELLI; MANTOVANI, 1999, 2001; BREARLEY et al., 2004;
GARWOOD, 1989; GUIMARAES; PROCTOR, 2007, mas veja ALVAREZ-AQUINO;
WILLIAMS-LINERA; NEWTON, 2005). Já os distúrbios antrópicos, quando mais freqüentes
que os naturais, aumentam a quantidade de sementes contidas no solo e alteram a composição,
sendo constituídos predominantemente por espécies secundárias com proporções, diversidade e
formas de vidas distintas (FENNER, 2001; GARWOOD, 1989; QUINTANA-ASCENCIO et al.,
1996; SAULEI; SWAINE, 1988). Aparentemente esta alteração está associada a uma maior
abundância de espécies com sementes dormentes, formadoras de banco de sementes persistentes
nas áreas fortemente perturbadas (BAIDER; TABARELLI; MANTOVANI, 1999).
Diversos estudos avaliaram o efeito antrópico na densidade e diversidade de banco de
sementes, comparando áreas com diferentes idades após corte e queima (BAIDER;
TABARELLI; MANTOVANI, 1999, 2001; DUPUY; CHAZDON, 1998; FUJISAKA;
ESCOBAR; VENEKLAAS, 1998; GUIMARAES; PROCTOR, 2007; MAMEDE; DE ARAUJO,
2008; QUINTANA-ASCENCIO et al., 1996; RICO-GRAY; GARCIA-FRANCO, 1992), porém
pouco se sabe sobre o efeito do grau de alteração humana no ambiente no banco de sementes no
ecossistema de Mata Atlântica.
A hipótese avaliada foi a de que, uma vez que ambientes com menor idade pós-distúrbio
possuem maior banco de semente e à medida que a idade aumenta a densidade diminui, a mesma
relação seria observada em relação à intensidade de degradação florestal. Assim as áreas mais
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degradadas apresentariam maiores densidades de banco de sementes, sendo estes compostos
predominantemente por espécies herbáceas e arbustivo arbóreas iniciais da sucessão, e
diminuindo de acordo com o estágio sucessional, com espécies secundárias lenhosas. Para isso
foram testados três ambientes com distintos graus de degradação na Ilha Anchieta, avaliando
aspectos tanto qualitativos quanto quantitativos, como: (i) a composição, abundância, diversidade
e eqüitabilidade de espécies de plântulas formadas a partir da indução do banco de sementes; (ii)
a densidade de germinação de sementes e (iii) a limitação de plântulas em cada ambiente
avaliado.
A ecologia da restauração tem incluído investigações dos processos ecológicos que
levam à regeneração natural e recuperação ecossistêmica, visando o desenvolvimento de técnicas
mais eficientes e viáveis economicamente tanto na implantação das ações de restauração, quanto
na manutenção da área. Por se tratar de subconjunto da biologia da conservação, a ecologia da
restauração se baseia nos conceitos de sucessão e ecologia de comunidades (YOUNG, 2000).
Bradshaw (1987) aponta para o fato das práticas de recuperação de áreas degradadas serem
limitadas pela falta de conhecimento do funcionamento ecossistêmico, comumente não
contemplando a diversidade, composição e funcionalidade, tornado-as instáveis em longo prazo.
A análise da viabilidade do uso de banco de sementes do solo é fundamental para o conhecimento
do ecossistema e pode sustentar a definição de práticas viáveis de manejo com baixo custo
(SAULEI; SWAINE, 1988; THOMPSOM; BAND; HODGSON, 1993).
3.2

Desenvolvimento

3.2.1 Material e Métodos
Área de estudo
O estudo foi conduzido na Ilha Anchieta (hoje Parque Estadual da Ilha Anchieta; 45˚02’
a 45˚04’ W, 23˚27’ e 23˚34’ S), situada no litoral norte de São Paulo distante aproximadamente
400 metros do continente, próximo ao Município de Ubatuba (Figura 1). A Ilha Anchieta está
localizada na faixa da Mata Pluvial Atlântica Costeira Tropical das Regiões Montanhosas, com
características particulares em função de sua condição insular (BOVENDORP; GALETTI, 2007).
Com 806 ha, a Ilha Anchieta apresenta um histórico de perturbação que data do século XIX, com
desmatamentos no início do século XX decorrentes de atividades agrícolas, como plantações de
café e cana-de-açúcar, edificações de engenhos para a fabricação de aguardente, e com as
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instalações de um presídio estadual em 1904. Após ser decretada área protegida em 1977, a Ilha
Anchieta não mais passou por alterações drásticas provocadas diretamente por ação humana. A
Ilha Anchieta é um dos maiores atrativos turísticos de Ubatuba, correspondendo a um dos cinco
Parques Estaduais mais visitados de todo o Estado, recebendo aproximadamente 90 mil
turistas/ano (GUILLAUMON et al., 1989; ROBIM, 1999).

Figura 1 - Localização da Ilha Anchieta (PEIA) no litoral norte do Estado de São Paulo, Brasil

A Ilha apresenta diferentes fisionomias vegetais, sendo as principais a floresta ombrófila
densa, a floresta ombrofila rala e o campo aberto (Tabela 3.1, Figura 2). As florestas ombrófilas
rala e densa são compostas por espécies vegetais típicas de florestas secundárias, dos estágios
sucessionais inicial e tardio respectivamente (Tabela 3.2). O campo aberto corresponde a uma
área altamente perturbada (Tabela 3.2), conseqüência do intenso pastoreio ao qual foi submetido
durante os anos de sua exploração.
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Tabela 3.1 - Área (ha) e porcentagem relativa dos ambientes que compõem a
Ilha Anchieta Ubatuba/SP, Brasil (Calculado a partir de ortofoto
1:25.000 ano 2001)(M. FLEURY, dados não publicados)
Área
Edificações
Costão rochoso
Praia
Restinga
Campo Aberto (CA)
Floresta Ombrófila Rala (FOR)
Floresta Ombrófila Densa (FOD)
TOTAL

ha
<1
30,57
6,45
14,48
134,88
409,04
210,78

%
0,001
3,792
0,8
1,796
16,73
50,736
26,145
806,21 ha

Tabela 3.2 - Comparação entre os três ambientes estudados quanto ao número de indivíduos, espécies e famílias; H’:
índice de diversidade de Shannon, as dez espécies com maior número de indivíduos e as dez famílias
com maior número de espécies e indivíduos na Ilha Anchieta (V. ZIPARRO, dados não publicados)
CAMPO ABERTO
Indivíduos
Espécies
Famílias
H’(nats.indivíduo-1)
Espécies

Famílias (número
de espécies)

Famílias (número
de indivíduos)

852
66
25
2,66
Miconia albicans (332)
Ossaea retropila (85)
Rapanea ferruginea (57)
Clitoria cf. mariana (54)
Rapanea umbellata (31)
Baccharis dracunculifolia (25)
Tibouchina clavata (22)
Pera glabrata (21)
Clusia criuva (19)
Borreria cf. vertzillata (18)
Asteraceae (12)
Poaceae (10)
Fabaceae (7)
Rubiaceae (4)
Melastomataceae (3)
Myrtaceae (3)
Bromeliaceae (2)
Cyperaceae (2)
Myrsinaceae (2)

Melastomataceae (439)
Myrsinaceae (88)
Asteraceae (74)
Fabaceae (72)
Poaceae (50)
Rubiaceae (37)
Euphorbiaceae (21)
Clusiaceae (19)
Aquifoliaceae (8)
Myrtaceae (5)

FLORESTA OMBRÓFILA
RALA
664 (8 mortos)
120
38
4,08
Ottonia cf. leptostachya (58)
Myrcia fallax (30)
Pera glabrata (28)
Guapira opposita (28)
Erythroxylum pulchrum (27)
Guarea macrophylla (27)
Croton floribundus (24)
Casearia sylvestris (24)
Psychotria deflexa (20)
Psychotria nuda (20)
Rubiaceae (12)
Fabaceae (11)
Melastomataceae (5)
Myrtaceae (5)
Sapindaceae (5)
Arecaceae (4)
Bignoniaceae (4)
Myrsinaceae (4)
Piperaceae (4)
Apocynaceae (3)
Clusiaceae (3)
Euphorbiaceae (3)
Marantaceae (3)
Moraceae (3)
Piperaceae (89)
Rubiaceae (81)
Euphorbiaceae (53)
Fabaceae (42)
Nyctaginaceae (41)
Myrtaceae (39)
Bignoniaceae (28)
Erythroxylaceae (27)
Meliaceae (27)
Sapindaceae (27)

FLORESTA OMBRÓFILA
DENSA
645 (21 mortos)
98
33
3,76
Piper sp. (74)
Syagrus sp. (44)
Euterpe edulis (41)
Croton floribundus (35)
Allophylus petiolulatus (32)
Myrcia fallax (31)
Pera glabrata (20)
Psychotria nuda (20)
Casearia sylvestris (20)
Ottonia cf. leptostachya (16)
Rubiaceae (10)
Fabaceae (8)
Arecaceae (6)
Myrtaceae (6)
Solanaceae (6)
Bignoniaceae (5)
Euphorbiaceae (4)
Sapindaceae (4)
Araceae (3)
Lauraceae (3)
Melastomataceae (3)
Piperaceae (3)
Arecaceae (121)
Piperaceae (93)
Euphorbiaceae (59)
Rubiaceae (41)
Myrtaceae (39)
Sapindaceae (38)
Fabaceae (31)
Araceae (25)
Salicaceae (20)
Bignoniaceae (18)
Solanaceae (18)
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(A)

(B)

(C)

Figura 2 - Aspecto dos três ambientes predominantes na Ilha Anchieta, Ubatuba/SP. (A) campo aberto; (B) floresta
ombrófila rala e (C) floresta ombrófila densa

Com topografia montanhosa de relevo acidentado, predominando declividades
superiores a 24º e solos rasos com rochas expostas na superfície, os solos da Ilha Anchieta estão
susceptíveis à erosão. Esta vulnerabilidade, dinamizada pelo desmatamento e pisoteio pelo uso
intensivo (humano e animais domésticos) (GUILLAUMON et al., 1989), gerou a diminuição ou
perda das camadas (ou horizontes) de compostos orgânicos principalmente no campo aberto,
sendo atualmente formada por solos de baixa fertilidade (M.FLEURY, dados não publicados).
As diversidades da fauna e flora na Ilha Anchieta anteriores à presença de colonizadores
e habitantes é desconhecida, mas, devido à proximidade ao continente, é provável que a Ilha
Anchieta comportasse uma biota semelhante à da Serra do Mar, diferindo apenas na ausência de
grandes vertebrados devido a sua área total (ALVAREZ et al., 2008). Atualmente a avifauna da
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Ilha Anchieta apresenta-se fortemente empobrecida, estando as espécies consumidoras de
sementes grandes raras ou ausentes (FADINI et al., 2008). A comunidade de mamíferos é
representada predominantemente por altas densidades das espécies introduzidas em 1983,
havendo espécies tanto nativas quanto exóticas (ALVAREZ et al., 2008; BOVENDORP;
GALETTI, 2007).
Desenho experimental
Para testar o potencial de germinação do banco de sementes presente em cada ambiente campo aberto, florestas ombrófilas rala e densa - , foram utilizados transectos lineares nos quais
foram estabelecidos 20 pontos de coleta das amostras de solo distantes 50 m entre si (SIMPSON;
LECK; PARKER, 1989). As amostras de solo foram obtidas com o auxílio de um coletor de 10
cm x 10 cm x 5 cm (Voltotal = 30.000 cm3), profundidade na qual está armazenada a maior
quantidade de sementes viáveis (BAIDER; TABARELLI; MANTOVANI, 2001; BEKKER et al.,
1998; FACELLI; PICKETT, 1991). Por haver alta variação sazonal na abundância e composição
na

chuva

de

sementes

(BUTLER;

CHAZDON,

1998;

GROMBONE-GUARATINI;

RODRIGUES, 2002), as amostras do banco de sementes de contidas no solo foram coletadas
simultaneamente nos três ambiente em novembro de 2006, mês subseqüente ao período de pico
de frutificação nos três ambientes, tanto em riqueza quanto em número de indivíduos (LUIZE et
al., 2007), e assim correspondendo a uma amostra significativa do potencial de formação de
banco de sementes nos três ambientes após o escape de predação pós-dispersão (FLEURY;
GALETTI, 2004, 2006; GALETTI et al., 2006). As amostras foram armazenadas em uma bolsa
de papel com o ponto identificado e conduzidas ao laboratório do Departamento de Produção
Vegetal (ESALQ/USP) para a realização do teste de germinação.
Germinação ex situ
O critério adotado para a avaliação do teste baseou-se nas recomendações das Regras
para Análise de Sementes (BRASIL, 1992). As amostras do banco de sementes contidas no solo
foram depositadas com o próprio substrato (≤1,5 cm de altura) em recipientes plásticos tipo
gerbox (11cm x 11cm) e levadas à câmara de germinação (BOD), sob fotoperíodo diário de oito
horas de luz (280 µmol cm-2seg-1), temperatura entre 20ºC e 30ºC e com a manutenção da
umidade do substrato ao longo do experimento. Semanalmente foram observadas, marcadas e
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contabilizadas as germinações de sementes que originaram plântulas normais, apresentando todas
as estruturas essenciais, aptas para se estabelecerem sob condições favoráveis de campo. A cada
avaliação foram apontados o número de monocotiledôneas e dicotiledôneas que emergiram em
cada ponto, sendo os indivíduos que atingiram aproximadamente 5 cm foram transplantados para
tubetes e levados ao viveiro, visando propiciar condições para o desenvolvimento desses
indivíduos para a posterior identificação taxonômica.
Considerando que a distribuição da chuva de sementes é homogênea no ambiente, e
considerando que as condições foram favoráveis para todas as sementes viáveis germinarem
contidas no banco de sementes germinarem, e uma vez que as sementes que não germinam na
primeira oportunidade têm poucas chance de sobrevivência (PARKER; SIMPSON; LECK,
1989), a limitação de sementes equivaleu à limitação de plântulas para cada ponto, estabelecidas
por Muller-Landau et al. (2002) como:
Limitação de plântulas = 1 – r / n;
Onde: r = número de pontos onde as plântulas se estabeleceram
n = número total de pontos

O experimento teve a duração de 20 semanas, sendo considerado o término após a
ausência de novos indivíduos germinados, após duas checagens consecutivas (germinação = 0
nos três ambientes). Para comparar o total de germinação de sementes entre os ambientes foi
utilizado o Teste da soma dos postos de Wilcoxon (“Wilcoxon’s rank sum test”) no JMP 7.0
(SAS INSTITUTE INC., 2007).
Para avaliar a diversidade e eqüitabilidade utilizaram-se os Índices de Diversidade de
Shannon (H’) e de Eqüitabilidade (E = H’ / [ln(S)], onde S = total de spp. detectadas). A
comparação da similaridade na composição do bancos de sementes entre os ambientes foi feita
através do Coeficiente de Jaccard (J) para ausência e presença das espécies (MAGURRAN,
1988), dado por:
J=j/a+b-j
Onde: j = número de taxa comum entre 2 amostras
a = total de taxa no local a
b = total de taxa no local b
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Para explicar as variações na densidade de germinação entre os ambientes, para cada
ponto amostral foi calculada a Fração Visível do Céu (FVC, LI-COR, 1991) e avaliadas as
propriedades físicas da textura do solo (teores de argila, areia e silte). As amostras de solo foram
coletadas da mesma forma que o banco de sementes (com uso de coletor de 10cm x 10cm x 5cm),
exceto a camada de serapilheira que foi dispensada. Os pontos de coleta de solo foram
justapostos com os pontos de coleta do banco de sementes, e as amostras foram encaminhadas
para análise no Departamento de Ciência do Solo da Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” (ESALQ/USP). As frações visíveis do céu (FVC), obtidas através do LAI-2000 (cálculo
DIFN, LI-COR, Lincoln, Nebraska, E.U.A.; LI-COR, 1991), foram determinadas a partir de uma
lente 8 mm (fisheye) acoplada a um sensor óptico e a um microprocessador. Para estimar o FVC,
o LAI-2000 utiliza uma medida de radiação a céu visível (área aberta) e compara o valor obtido
com os valores de radiação interceptada pelo dossel em cinco ângulos zenitais em cada ponto
amostral. Os valores de FVC, dos parâmetros físicos do solo e as densidades de sementes nos 60
pontos amostrais foram ordenados pela Análise de Componentes Principais (PCA), e os três eixos
principais correlacionados entre todas as variáveis pela correlação de Spearman. Todas as
análises foram realizadas no programa estatístico JMP 7.0 (SAS INSTITUTE INC., 2007).
Para a comparação da abundância, riqueza, dominância relativa e eqüitabilidade entre as
espécies lenhosas que germinaram no banco de semente de cada ambiente da Ilha Anchieta e em
áreas com diferentes idades pós corte e queima em Intervales (dados retirados de BAIDER;
TABARELLI; MANTOVANI, 2001), foram construídas curvas separadas para cada ambiente
em cada área, realizadas através do ranqueamento do número de indivíduos de cada espécie
lenhosa em cada ambiente transformado em escala logarítmica (Log10; MAGURRAN, 1988)
ordenada de forma decrescente, permitindo verificar os possíveis modelos de curva: vara
quebrada (MACARTHUR, 1957), lognormal (PRESTON, 1948), logsérie (FISHER; CORBERT;
WILLIAMS, 1943) ou geométrico (WHITTAKER, 1965).
3.2.2 Resultados
A Ilha Anchieta apresentou baixa limitação por plântulas (Limtotal=0,05). Dos 60 pontos
amostrais, somente três pontos do campo aberto não desenvolveram nenhum indivíduo
(LimCA=0,15, LimFOR=0, LimFOD=0). A densidade de germinação do banco de sementes contidas
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no solo da Ilha Anchieta foi de 1360 ± 142,74 sementes m-2, com diferenças na capacidade de
regeneração entre os três ambientes avaliados (Teste da soma dos postos de Wilcoxon,
χ2=23,105; P<0,0001), sendo superior nos ambientes florestais (FOD - 1710 ± 236,85 sementes
m-2 e FOR - 1820 ± 247,05 sementes m-2) que no campo aberto, com 550 ± 143,36 sementes m-2
(Tabela 3.3, Figura 3). Somadas, as germinações do banco de sementes nas florestas ombrófilas
densa e rala corresponderam a 86,54% do total da Ilha Anchieta (FOD = 42,57% e FOR =
43,97%).

Tabela 3.3 - Teste da soma dos postos de Wilcoxon para os totais (A) de
sementes germinadas, (B) de dicotiledôneas e (C) de
monocotiledôneas na Ilha Anchieta, Ubatuba (SP)
(A) Germinação total
χ2

P

Geral

23,1

<0,0001

CA x FOD

16,75

<0,0001

CA x FOR

12,07

0,0005

FOR x FOD

0,04

0,839

χ2

P

Geral

23,54

<0,0001

CA x FOD

17,32

<0,0001

CA x FOR

17,33

<0,0001

FOR x FOD

0

1

χ2

P

Geral

5,22

0,0734

CA x FOD

2,76

0,0968

CA x FOR

4,71

0,0299

FOR x FOD

0,87

0,3489

(B) Dicotiledôneas

(C) Monocotiledôneas

O banco de sementes da Ilha Anchieta foi composto predominantemente por
dicotiledôneas (1263,33 ± 126,33 sementes m-2, 92,56%, Figura 3). A germinação de
monocotiledôneas foi baixa, composta exclusivamente por gramíneas (97 ± 32,6 sementes m-2,
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7,44%), sendo superior na floresta ombrófila rala (FOR=70,7%) do que nos demais ambientes
(FOD = 17,2% n.s. e CA = 12,1%, Tabela 3.3, Figura 3).

Figura 3 - Densidade de germinação (sementes m-2) do banco de sementes do
solo dos ambientes de florestas ombrófilas densa (FOD) e rala (FOR)
e campo aberto (CA) da Ilha Anchieta, SP

Os eixos 1 e 2 da análise de componentes principais (PCA) explicaram 76,67 % da
variabilidade dos dados. O PCA separou pontos dos ambientes de floresta ombrófila densa e
campo aberto, sendo os solos do CA mais argilosos e siltosos, com menor quantidade de
sementes e maior proporção de céu visível (FVC). O ambiente de floresta ombrófila rala
apresentou maior variabilidade tanto de textura de solo quanto de fração de céu visível (FVC,
Figura 4). As maiores densidades de sementes foram encontradas em solos mais arenosos
(Correlação de Spearman, ρ=0,4894, P<0,0001) e com menores teores de argila (ρ=-0,4181,
P=0,0009), e em áreas com menores FVC (ρ=-0,4433, P=0,0004) correspondendo aos locais
com maior índice de diversidade de Shannon (H’; ρ=0,5354, P<0,0001).
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Figura 4 - Análise dos componentes principais (PCA) para a densidade de sementes (sementes m-2), Fração Visível
do Céu (FVC), índice de diversidade de Shannon (H’) e propriedades físicas do solo (teores de areia,
argila e limo ou silte), nos três ambientes testados na Ilha Anchieta, Ubatuba/SP

A diversidade de espécies lenhosas contidas no banco de sementes da Ilha Anchieta foi
inferior à encontrada em Intervales (NI.Anch.=9; NInterv.=29; Tabela 3.4, Figura 5), apresentando
índices de diversidade de Shannon similares entre os ambientes florestais e inferior no campo
aberto da Ilha Anchieta, enquanto em Intervales foi observado um aumento da diversidade de
acordo com a idade pós corte e queima (Tabela 3.4, Figura 5).
Tabela 3.4 - Índices de Diversidade de Shannon (H’) e de Eqüitabilidade (E) para os três ambientes testados na Ilha
Anchieta (Ubatuba, SP) e para os trechos com diferentes idades pós corte e queima em Intervales
(Serra de Paranapiacaba, SP)
(A) Ilha Anchieta
Campo Aberto
Floresta ombrófila rala
Floresta ombrófila densa
(B) Intervales
5 anos
18 anos
27 anos
Fl. Madura

H'
0,29
0,37
0,35

E
0,51
0,25
0,17

0,20
0,35
0,36
0,37

0,32
0,09
0,09
0,07
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(A)

(B)

Figura 5 - Curva dominância-diversidade de espécies lenhosas originadas a partir do banco de sementes contidas
no solo (A) da Ilha Anchieta nos ambientes de campo aberto (CA), floresta ombrófila rala (FOR) e
floresta ombrófila densa (FOD); e (B) em Intervales, em ambientes com diferentes idades de
regeneração após corte e queima (5, 18, 27 anos e floresta madura, retirado de BAIDER et al. 2001)
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Os ambientes da Ilha Anchieta possuíram alta eqüitabilidade entre eles, reflexo da baixa
diversidade e elevada dominância das espécies lenhosas que compõem o banco de sementes
(Tabela 3.4, Figura 5A). Em Intervales os bancos de sementes apresentaram menores valores de
eqüitabilidade, exceto trecho com 5 anos (Tabela 3.4, Figura 5B). Na Ilha Anchieta, o banco de
sementes do solo no CA não formou uma curva por ser composto somente por duas espécies
lenhosas, a Miconia albicans e a Rapanea sp., e as curvas das FOR e FOD, ainda que compostas
por poucas espécies, se ajustam no modelo logsérie segundo o qual algumas espécies apresentam
grande abundância e a maioria das espécies apresenta abundância muito baixa (Figura 5A;
FISHER; CORBERT; WILLIAMS, 1943). Em Intervales, os trechos com diferentes idades
apresentaram distintos padrões de curva, sendo: (i) do tipo vara quebrada ("broken stick") no
trecho 5 anos, no qual a abundância é semelhante entre as espécies, ou seja, a eqüitabilidade é
grande (MACARTHUR, 1957), (ii) com modelo logsérie (FISHER; CORBERT; WILLIAMS,
1943) no trecho com 18 anos e (iii) os trechos com 27 anos e de floresta madura se ajustaram ao
modelo geométrico, no qual a abundância é alta para uma espécie e diminui constantemente para
as demais (WHITTAKER, 1965).
O banco de sementes do solo da Ilha Anchieta e de Intervales apresentaram baixa
similaridade (J=0,151). O banco de sementes do campo aberto foi composto somente por duas
espécies, sendo baixa a similaridade deste ambiente e os demais ambientes da Ilha Anchieta
(FOR e FOD, Tabela 3.5). Em Intervales, assim como na Ilha Anchieta, o ambiente em estágio
sucessional menos avançado (5 anos) apresentou os menores valores de similaridade com os
demais trechos (18, 27 e floresta madura; Tabela 3.5) nos quais espécies do gênero Leandra
foram as mais representativas.
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Tabela 3.5 - Índice de similaridade de Jaccard (J) do banco de
sementes do solo entre os ambientes com
diferentes graus de degradação antrópica da Ilha
Anchieta (Ubatuba, SP), em trechos com diferentes
idades em Intervales (Serra de Paranapiacaba, SP)
e entre o banco de sementes da Ilha Anchieta e
Intervales. Campo aberto - CA; floresta ombrófila
rala - FOR; e floresta ombrófila densa - FOD.

(A) Ilha Anchieta
J
CA x FOR

0,083

CA x FOD

0,000

FOR x FOD

0,231

(B) Intervales
J
5 x 18 anos

0,125

5 x 27 anos

0,188

5 anos x Fl. madura

0,045

18 x 27 anos

0,526

18 anos x Fl. madura

0,375

27 anos x Fl. madura

0,360

(C) Ilha Anchieta x Intervales
J
I.Anch.Total x IntervalesTotal

0,151
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3.2.3 Discussão
A indução da germinação do banco de sementes em ambiente controlado é uma
metodologia comumente utilizada, porém é preciso considerar que existem limitações inerentes à
metodologia (BROWN, 1992; DECOCQ et al., 2004). O requerimento de algumas espécies para
sua germinação pode não corresponder aos “ideais” utilizadas em ambientes controlados,
subestimando assim a densidade do banco de sementes (BOSSUYT; HEYN; HERMY, 2000;
BROWN, 1992). Por isso, ao tomar como referência as densidades de sementes contidas de
banco de sementes no solo (sementes m-2) tomou-se o cuidado de compará-las com testes de
germinação ex situ e com amplas revisões.
A densidade de sementes viáveis encontrada no solo da Ilha Anchieta correspondeu às
observadas em ecossistemas tropicais (ALVAREZ-AQUINO; WILLIAMS-LINERA; NEWTON,
2005; GARWOOD, 1989; LECK, 1995). As densidades encontradas no Domínio de Mata
Atlântica são muito variadas. Grombone-Guaratini e Rodrigues (2002) estudando um fragmento
de Floresta Semidecídua encontraram 32,3 a 49,6 sementes m-2, enquanto Baider; Tabarelli e
Mantovani (2001) em trechos de Floresta Atlântica Montana com diferentes idades, registraram
de 872 a 11028 sementes m-2.
Ainda que haja um consenso de que a densidade de sementes seja inversamente
proporcional à idade pós-distúrbio (ARAUJO et al., 2001; BAIDER; TABARELLI;
MANTOVANI, 1999, 2001; BREARLEY et al., 2004; GARWOOD, 1989; GUIMARAES;
PROCTOR, 2007), os estudos testando a influência do grau de perturbação no banco de sementes
são escassos. A relação inversa observada para a idade e densidade de sementes no local parece
não se aplicar ao grau de perturbação. Assim como registrado por Alvarez-Aquino; WilliamsLinera e Newton (2005) em Veracruz (México), o ambiente mais degradado da Ilha Anchieta
apresentou menor proporção de sementes latentes, correspondendo ao local de menor
produtividade (JANZEN, 1974). O regime de distúrbios repercute não só na densidade de
sementes, mas também na composição do banco de sementes do solo (THOMPSOM, 1992). Em
ambientes fortemente degradados, como o campo aberto da Ilha Anchieta, há uma forte
similaridade entre a composição de espécies que do banco de sementes do solo e a vegetação
ocorrente no local (PICKETT; MCDONNELL, 1989). No campo aberto foi observado um banco
de sementes composto pelas duas espécies mais abundantes no local (Miconia albicans e
Rapanea sp.) (V. ZIPPARRO, comunicação pessoal).
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A perturbação do ambiente favorece a invasão de espécies exóticas (D'ANTONIO;
MEYERSON, 2002; HOBBS; HUENNEKE, 1992). Halpern; Evans e Nielson (1999) registraram
que 50% das plântulas advindas do banco correspondia a espécies exóticas e gramíneas (exóticas
e nativas), sendo essas espécies anemocóricas e altamente competitivas, com baixa contribuição à
regeneração florestal, podendo ainda interferir negativamente no processo sucessional (ROUW,
1991). A propagação de gramíneas suprime a germinação e o estabelecimento de demais espécies
devido à formação de uma densa cobertura aérea (HOLL et al., 2000; ISSELSTEIN;
TALLOWIN; SMITH, 2002). No entanto a Ilha Anchieta apresentou uma baixa densidade de
gramíneas no banco de sementes, provavelmente devido à preferência alimentar e ao alto
consumo por parte das capivaras (Hydrochoeris hydrochaeris) (BOVENDORP; GALETTI,
2007). As capivaras se alimentam preferencialmente de gramíneas (grazers, FERRAZ et al.,
2007; QUINTANA, 2002, 2003) por serem ricas em proteínas e conteúdo energético
(BARRETO; HERRERA, 1998), controlando a regeneração de gramíneas na Ilha.
Ainda que observada uma baixa densidade de gramíneas, as espécies zoocóricas
corresponderam somente a 45,05% do total de germinação no banco de sementes. Garwood
(1989), compilando a proporção de sementes zoocóricas contidas no banco de sementes,
observou uma alta variabilidade na porcentagem total de sementes zoocóricas presentes nos
bancos de sementes do solo entre 18% e 91%, sendo os gêneros sendo os gêneros Rapanea
(Myrsinaceae), Miconia (Melastomataceae), Cecropia (Urticaceae), Solanum (Solanaceae), Piper
(Piperaceae), Clusia e Vismia (Clusiaceae), correspondentes aos que comumente compõem os
bancos de sementes do solo de áreas de Floresta Atlântica secundária (BAIDER; TABARELLI;
MANTOVANI, 1999, 2001; LEITÃO FILHO, 1993) e de outros ecossistemas neotropicais
(WHITMORE, 1998).
Os ambientes de floresta ombrófila rala e densa exibiram uma menor correspondência
entre a vegetação florestal local e o banco de sementes (BEATTY, 1991; WARR; KENT;
THOMPSOM, 1994). Em contrapartida, o ambiente não-florestal amostrado (campo aberto),
além possuir uma menor densidade de sementes que os florestais (525 sementes m-2), exibiu forte
equivalência entre a vegetação local e o banco de sementes, uma vez que foi composto
exclusivamente por espécies abundantes no local (V. ZIPPARRO, dados não publicados). A
inexistência de sementes de espécies oriundas dos outros ambientes da Ilha Anchieta é reflexo da
ausência ou baixa representatividade de dispersores de sementes, que utilizam tanto os ambientes
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florestais quanto o campo aberto (ALVES, 2008) e conseqüente chuva de sementes restrita às
espécies locais (CALDERÓN-MILLER, 2008). A dispersão em larga distância é fundamental
para a colonização de áreas abertas (LECK, 1989). A ausência de propágulos oriundos das áreas
de florestas secundárias representa uma limitação para o avanço do processo sucessional no
campo aberto.
O banco de sementes do solo na Ilha Anchieta foi composto por poucas espécies
pioneiras, herbáceas agressivas e arbustivo-arbóreas pioneiras, corroborando com estudos
desenvolvidos em outras áreas de florestas tropicais (BAIDER; TABARELLI; MANTOVANI,
1999, 2001; PUTZ; APPANAH, 1987; SAULEI; SWAINE, 1988). O banco de sementes das
florestas ombrófilas rala e densa, ainda que correspondam a ambientes de floresta secundária
(inicial e tardia respectivamente), apresentou o predomínio de espécies iniciais da sucessão. À
medida que a comunidade amadurece, apresentando espécies de vida longa, a composição e
abundância relativa das espécies do banco de sementes em relação à superfície se torna cada vez
mais distinta (HALL; SWAINE, 1980; LOUDA, 1989). O banco de sementes é composto
predominantemente por espécies pioneiras (BUTLER; CHAZDON, 1998; YOUNG; EWEL;
BROWN, 1987), resistentes às condições adversas (BOSSUYT; HERMY, 2001; BOSSUYT;
HEYN; HERMY, 2002; HALPERN; EVANS; NIELSON, 1999) e com sementes pequenas e
compactas (BENVENUTI, 2007; KHURANA; SINGH, 2001; LECK, 1995; THOMPSON;
BRAND; HODGSON, 1993), sendo rara a incorporação de espécies com sementes grandes e/ou
sub-bosque (BOSSUYT; HERMY, 2001; HALPERN; EVANS; NIELSON, 1999).
Benvenuti (2007), testando os efeitos da textura do solo, da pluviosidade com as
características de 30 espécies de sementes, verificou que, quanto maior o teor de argila, menor a
probabilidade de a semente se enterrar no solo e incorporar o banco de sementes, além de as
sementes atingirem maiores profundidades em solos mais arenosos. A alta força de coesão das
partículas finas do solo (de argila), na presença de cátions bi e trivalentes, causa a atração entre
essas (MARSHALL; HOLMES; ROSE, 1996), formando uma barreira que dificulta a penetração
das sementes no solo (BENVENUTI, 2007). Corroborando Benvenuti (2007), a densidade do
banco de sementes apresentou uma relação inversa com o teor de argila do solo, sendo menor no
campo aberto e alguns pontos da floresta ombrófila rala, locais com maiores teores de argila.
Ambientes com solos mais argilosos correspondem às camadas mais profundas, sendo comum
em áreas mais erodidas e alteradas (PALM et al., 2007). No campo aberto, a presença de sulcos
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causados pelo processo de perda de solo é comum (GUILLAUMON et al., 1989).
Adicionalmente, no campo aberto o input via chuva de sementes é raro (CALDERÓN-MILLER,
2008). Este ambiente possui uma baixa complexidade estrutural, o que o torna pouco atrativo à
avifauna frugívora (ALVES, 2008).
Ainda que as sementes grandes possuam a capacidade de permanecerem viáveis por um
longo período de tempo (MOLES; HODSON; WEBB, 2000) e apresentem maior probabilidade
de estabelecimento (MOLES; WESTOBY, 2002), o banco na Ilha Anchieta foi composto por
espécies de sementes pequenas (< 3,3 mm) dispersas abioticamente ou por pequenos vertebrados.
A baixa diversidade e a ausência de espécies com sementes de grandes provavelmente estão
vinculadas a uma soma de fatores, como: (i) a relação direta entre a massa da semente e a
quantidade de chuva requerida para enterrá-la (BENVENUTI, 2007), sendo maior a
probabilidade de sementes de menores tamanhos e compactas penetrarem no solo (KHURANA;
SINGH, 2001; LECK, 1995; THOMPSON; BRAND; HODGSON, 1993), (ii) baixo input devido
às baixas diversidade e abundância de espécies com grandes sementes (como Lauraceae,
Myrtaceae, Sapotaceae, V. ZIPPARRO, dados não publicados) e a pouca mobilidade das
sementes de maior tamanho (ALVES, 2008; CALDERÓN-MILLER, 2008), e (iii) alto output
devido às altas taxas de predação de sementes (FADINI et al., 2008; M. FLEURY, Capítulo 2).
Os bancos de sementes dos ambientes testados na Ilha Anchieta apresentaram menor
diversidade de espécies quando comparados com as áreas com diferentes idades pós corte e
queima em Saibadela (BAIDER; TABARELLI; MANTOVANI, 2001). Von Allmen; Morellato e
Pizo (2004), testando a predação de sementes de Euterpe edulis em Saibadela, registraram como
taxa máxima de predação 22%, enquanto na Ilha Anchieta a porcentagem de predação para a
mesma espécie variou de 32% a 100% (M.FLEURY, Capítulo 2). A predação pós-dispersão tem
forte conseqüência à comunidade, podendo reduzir drasticamente o input de sementes no solo,
determinando assim as espécies que serão recrutadas (DE STEVEN; PUTZ, 1984; HULME,
1998; LOUDA, 1989). Apesar de a ação dos predadores de sementes possuir efeito positivo com
a supressão de espécies exóticas como Livistona chinensis (Arecaceae) e Artocarpus
heterophyllus (Moraceae) (J.GENINI dados não publicados), a alta densidade de roedores
(BOVENDORP; GALETTI, 2007) e o conseqüente elevado consumo de sementes na Ilha
Anchieta (FADINI et al., 2008, M. FLEURY Capítulo 2) estão acarretando no empobrecimento
na composição do banco de sementes do solo. No Atol de Enewetak, nas Ilhas Marshall, a intensa
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predação de sementes resultou na perda da maioria das espécies de sementes grandes do banco de
sementes em apenas um ano (LOUDA; ZEDLER, 1985).
Além do controle da densidade de roedores na Ilha Anchieta já sugerido por Bovendorp
e Galetti (2007), outras técnicas visando o enriquecimento de espécies e melhoria do solo podem
ser aplicadas. Uma das técnicas de menor custo para restabelecer a vegetação nativa em áreas
degradadas é o uso da transposição do topsoil, camada mais superficial do solo florestal composta
pelos horizontes A e parte do B, contendo o banco de sementes de uma área florestal doadora
próxima (VAN DER VALK; PEDERSON, 1989). Contudo diversos fatores têm que ser
considerados no estabelecimento da fonte doadora. Um importante aspecto é a composição do
banco de sementes, visando evitar o uso de bancos que possuam propágulos de espécies exóticas
e invasoras, comumente presente no topsoil (BUISSON et al., 2008; HOLMES, 2001), além da
determinação da quantidade máxima, da técnica e do período de remoção para assegurar que o
topsoil pode ser retirado sem que haja o prejuízo das funções ecológicas da floresta doadora,
sendo também considerado o tempo necessário para a reposição da matéria orgânica extraída
(FACELLI; PICKETT, 1991; VAN DER VALK; PEDERSON, 1989).
O deslocamento do topsoil proveniente áreas alóctones tem sido utilizado para o
restabelecimento da funcionalidade ecológica de áreas degradadas principalmente por atividades
mineradoras (FARMER; CUNNINGHAN; BARNHILL, 1982; GRANT, 2006; HOLMES, 2001;
KOCK, 2007; READ et al., 1997; TACEY; GLOSSOP, 1980). O topsoil, além de conter o banco
de sementes, traz nutrientes, matéria orgânica e microfauna presentes no solo florestal, os quais
promovem alterações edáficas e microclimáticas no local propiciando condições para o
estabelecimento de outras espécies (POTTHOFF et al., 2005). No ambiente de campo aberto, por
possuir baixa cobertura vegetal, alta declividade e solos erodidos, sugere-se que o uso do topsoil
esteja associado com técnicas de contensão do solo, visando diminuir a perda de sementes por
escoamento superficial e a mortalidade de regenerantes decorrente de deslizamentos do solo
superficial (CERDÁ; GARCÍA-FAYOS, 1997). A aplicação de técnicas que aumentem a
rugosidade (PETERSEN; ROUNDY; BRYANT, 2004) como a construção de gabiões para a
diminuição do escoamento superficial e contensão do solo nos sulcos de erosão já existentes
(FRANCKE et al., 2004), de terraças para a diminuição do ângulo de inclinação e valas nas
curvas de nível para aumentar a infiltração da água (BOCHET; GARCÍA-FAYOS, 2004;
FRANCKE et al., 2004; PETERSEN; ROUNDY; BRYANT, 2004), podem ser medidas eficazes
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para a promoção da recuperação da área (SOUZA; SEIXAS, 2001). Ainda visando acelerar a
regeneração do campo aberto, o uso de poleiros artificiais e/ou naturais para a atração da avifauna
em áreas abertas é comprovadamente eficaz, aumentando a deposição de sementes e acelerando a
colonização do local por espécies lenhosas (GUEVARA; LABORDE; SANCHEZ-RIOS, 2004;
HINMAN; BREWER; ASHLEY, 2008; KOLLMANN, 1995; MCCLANAHAN; WOLFE, 1993;
MCDONNELL; STILES, 1983).
A identificação dos fatores limitantes na regeneração natural é um aspecto crítico para a
formulação de técnicas de restauração e conservação eficazes e viáveis economicamente em
ambientes com alta diversidade (HINMAN; BREWER; ASHLEY, 2008), especialmente nos
ecossistemas tropicais, onde há uma alta diversidade e complexidade de interações entre
organismos (DE SOUZA; BATISTA, 2004).
3.3

Conclusões
O banco de sementes na Ilha Anchieta apresentou baixa diversidade, sendo formado por

espécies pioneiras herbáceas e arbustivo-arbóreas. Portanto, a contribuição do banco de semente
para na restauração da riqueza de espécies lenhosas na Ilha Anchieta demonstrou-se baixa. O uso
da transposição do topsoil alóctone pode representar uma técnica eficiente para o
restabelecimento da riqueza do banco de sementes da Ilha Anchieta. Já no campo aberto, a
transposição do topsoil deverá ser associada a práticas de conservação e manejo do solo para a
diminuição do escoamento superficial e perda de solo por processos erosivos.
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4 A INTRODUÇÃO DE MAMÍFEROS HERBÍVOROS EM ILHAS AFETA O
ESTABELECIMENTO DE PLÂNTULAS? UM ESTUDO DE CASO NA ILHA
ANCHIETA (SP)
Resumo
Assim como a maioria das ilhas costeiras do Brasil, a ocupação antrópica na Ilha
Anchieta (Ubatuba, SP) causou modificações e perda de diversidade como conseqüência do
desmatamento e introduções de plantas e animais. Atualmente a Ilha Anchieta é uma Área
Protegida que apresenta uma alta densidade de mamíferos com interações antagônicas como as
capivaras (Hidrochoerus hidrochaeris). Esse trabalho avaliou se a abundância de herbívoros está
afetando o processo de regeneração natural, e se esses efeitos variam em escala espaço-temporal
entre os três ambientes com distintos estágios sucessionais: campo aberto, florestas ombrófilas
rala e densa. Para isso estes três ambientes foram testados experimentalmente, sendo monitoradas
(i) sobrevivência, (ii) intensidade, (iii) tipo de dano e (iv) principais causas da mortalidade em
plântulas de quatro espécies em áreas abertas e de exclusão de vertebrados. A mortalidade total
de plântulas foi de 72,27% sendo superior no tratamento aberto aos vertebrados para todas as
espécies em todos os ambientes, demonstrando o forte efeito negativo desses animais para o
estabelecimento de novos indivíduos. Já a herbivoria por invertebrados, ainda que freqüente,
ocorreu em baixa intensidade nos ambientes florestais apresentando maior magnitude somente no
campo aberto. O controle ou erradicação das populações dos mamíferos herbívoros introduzidos
certamente é um fator chave na elaboração de estratégias de restauração da Ilha Anchieta e deve
ocupar um papel primordial no plano de manejo dessa unidade de conservação.
Palavras-chave: Herbivoria; Herbívoros; Sucessão; Floresta secundária; Floresta Atlântica;
Capivaras; Hidrochoerus hidrochaeris; Formigas; Atta; Sazonalidade; Ilha;
Efeito gargalo
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Abstract
As most Brazilian coastal islands, the Anchieta Island (São Paulo, Brazil) human
settlements have modified and impoverished the forest, mainly through overharvesting and the
introduction of exotic plants and several mammal species. Nowadays Anchieta Island (Ubatuba,
SP) is a Protected Area with high densities of antagonistic mammals as capybaras (Hidrochoerus
hidrochaeris). Our goals were to evaluate if herbivores are affecting the natural regeneration
process, and if these disturbance occurs spatial-temporally among three successional stages: old
fields, early secondary and old growth forests. For that, we monitored the (i) survival, (ii) cause
of damage, (iii) intensity, and (iv) principal cause of death on four seedling species on open and
vertebrate exclusion plots. We registered 72.27% of seedling mortality on Anchieta Island, being
higher on unfenced areas for all species in all habitats, demonstrating the negative impact of
mammals on seedling establishment. The herbivory by invertebrates, even common, obtained low
impact on seedling survival on forested habitats, showing major magnitude only on old fields.
The control or eradication of introduced mammal herbivores is conclusively a key factor for the
Anchieta Island restoration strategy, and should play a fundamental role on the Protected Area
Management Planning.
Keywords: Herbivory; Herbivores; Succession; Secondary forest; Atlantic forest; Capybaras;
Hidrochoerus hidrochaeris; Ants; Atta; Seasonal effect; Island; Recruitment
bottleneck
4.1

Introdução
As ilhas tropicais vêm sofrendo erosão de suas biodiversidades nativas decorrentes de

variadas fontes de impacto comumente associadas (PRIMACK, 2006), como a introdução de
espécies exóticas e remoção na cobertura vegetal nativa (O'DOWD; GREEN; LAKE, 2003). O
avanço do desmatamento e conseqüente redução e perda de hábitat são fatores altamente
relacionados com a perda de diversidade, produzindo efeitos muitas vezes deletérios à fauna,
flora e interações ecológicas (CHIARELLO, 1999; FLEURY; GALETTI, 2006; GALETTI et al.,
2006; LOVEJOY et al., 1986; WRIGHT; DUBER, 2001; WRIGHT et al., 2000). A perda de
determinadas espécies, como os dispersores e predadores de sementes, herbívoros e carnívoros
reguladores das populações de herbívoros pode acarretar danos irreversíveis para a comunidade,
uma vez que estes atuam como reguladores da diversidade vegetal (TERBORGH, 1992;
TERBORGH et al., 2001; TERBORGH; WRIGHT, 1994; WRIGHT, 2003).
Nos ecossistemas tropicais, a interação planta-herbívoro auxilia na manutenção da
diversidade vegetal por grandes mamíferos herbívoros se estes consumirem as espécies vegetais
mais abundantes (PACALA; CRAWLEY, 1992). Enquanto algumas áreas têm sofrido a extinção
de grandes herbívoros devido à alteração na cobertura do solo, à diminuição das reservas naturais
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e ao aumento da fragmentação florestal (WALLISDE VRIES; BAKKER; VAN WIEREN, 1998),
outras vêm aumentando consideravelmente suas populações ao serem introduzidas como rebanho
para o consumo humano, para fins conservacionistas ou como espécies exóticas (WALLISDE
VRIES; BAKKER; VAN WIEREN, 1998; WARDLE et al., 2001) com diversas evidências de
potenciais efeitos tróficos em cascata (CROLL et al., 2005; PACE et al., 1999; RIPPLE et al.,
2001; TERBORGH et al., 2006; TERBORGH et al., 2001). As introduções de herbívoros podem
acarretar em duas situações antagônicas, levando à extinção destes animais em determinadas
áreas onde existe a pressão de predadores sobre essas populações ou à superabundância em outras
na ausência de seus predadores naturais (CROLL et al., 2005; CÔTÉ et al., 2004; PACE et al.,
1999; RIPPLE et al., 2001; TERBORGH et al., 2006; WEISBERG; BUGMANN, 2003).
Enquanto a maioria das Unidades de Conservação na Mata Atlântica insere-se
aparentemente na condição de “Florestas Vazias” (sensu GALETTI et al., In press-b; REDFORD,
1992), a Ilha Anchieta possui alta densidade de mamíferos (BOVENDORP; GALETTI, 2007).
Em 1983 foram introduzidas na ilha 14 espécies de mamíferos (GUILLAUMON et al., 1989), e
dada a ausência de predadores, algumas espécies se encontram super-abundantes, dentre elas as
com relações antagônicas entre planta-animal como cutias Dasyprocta leporina e capivaras
Hydrochoerus hidrochaerus (BOVENDORP; GALETTI, 2007). Os efeitos decorrentes destas
altas densidades são incertas, pois dependem das diversas interações complexas entre indivíduos
ou grupos funcionais, estrutura florestal ou da paisagem, intensidade de distúrbios (WEISBERG;
BUGMANN, 2003), e da espécie herbívora (BAKKER et al., 2006; OLFF; RITCHIE, 1998). Os
herbívoros possuem fortes efeitos na mortalidade e composição das espécies vegetais, podendo
alterar processos sucessionais, ciclos de nutrientes em diversas escalas espaciais (ALLCOCK;
HIK, 2004; GILL, 1992; HOBBS, 1996; MARON et al., 2006). A alta abundância de animais
antagônicos pode produzir profundo impacto na população vegetal, na estrutura florestal, e em
diversos processos ecológicos do ecossistema (BARRETT; STILING, 2006; CRAIG et al., 2000;
RAO; TERBORGH; NUÑEZ, 2001; ROONEY; WALLER, 2003; TERBORGH et al., 2006).
Os principais objetivos desse trabalho foram: (i) o de avaliar se a abundância de
herbívoros na Ilha Anchieta está afetando o processo de regeneração natural, e (ii) se esses efeitos
variam em escala espaço-temporal entre três ambientes com diferentes estágios sucessionais:
campo aberto, florestas ombrófilas rala e densa. Para isso, estes três ambientes foram testados
experimentalmente, sendo monitoradas: (i) a sobrevivência, (ii) a intensidade, (iii) o tipo de dano
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e (iv) as principais causas de mortalidade em áreas abertas e de exclusão de vertebrados.
Mayfield; Ackerly e Daily (2006) alertam que, ainda que seja crescente a atenção prestada aos
efeitos antrópicos no ecossistema, a maioria dos estudos é focada para a diversidade das espécies,
sendo raros os que abordam a funcionalidade ecossistêmica. Prevendo os efeitos da interação
herbívoro-planta na comunidade vegetal da Ilha Anchieta será possível traçar estratégias de
manejo e conservação da área, uma vez que a herbivoria afeta tanto os padrões quanto os
processos da vegetação e do ecossistema (WEISBERG; BUGMANN, 2003).
4.2

Desenvolvimento

4.2.1 Material e Métodos
Área de estudo
O estudo foi conduzido na Ilha Anchieta (45˚02’ a 45˚04’ W, 23˚27’ e 23˚34’ S),
situada no litoral norte de São Paulo distante aproximadamente 400 metros do continente,
próximo ao Município de Ubatuba (Figura 1). Localizada na faixa da Mata Atlântica Costeira
Tropical das Regiões Montanhosas, a Ilha Anchieta possui características particulares em função
de sua condição insular (BOVENDORP; GALETTI, 2007).

Figura 1 - Localização da Ilha Anchieta (PEIA) no litoral norte do Estado de São Paulo, Brasil

Com 806,21 ha (Tabela 4.1), a Ilha Anchieta apresenta um histórico de perturbação que
data do século XIX, com desmatamentos no início do século XX decorrentes de atividades
agrícolas como plantações de café e cana-de-açúcar, edificações de engenhos para a fabricação
de aguardente, e com as instalações de um presídio estadual. Após ser decretada Área Protegida
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em 1977, o Parque não mais passou por alterações drásticas provocadas diretamente por ação
humana, com exceção em 1983 com a introdução das espécies exóticas (ALVAREZ et al., 2008).
A Ilha Anchieta é um dos maiores atrativos turísticos de Ubatuba, correspondendo a um dos
cinco Parques Estaduais mais visitados de todo o Estado, recebendo aproximadamente 90 mil
turistas/ano (GUILLAUMON et al., 1989; ROBIM, 1999).
A Ilha apresenta diferentes fisionomias vegetais, sendo as principais as florestas
ombrófilas densa e rala e o campo aberto (Tabela 4.1, Figura 2). As florestas ombrófilas rala e
densa são compostas por espécies vegetais típicas de florestas secundárias, em estágios
sucessionais inicial e tardio respectivamente (Tabela 4.2). O campo aberto corresponde a uma
área altamente perturbada (Tabela 4.2), conseqüência do intenso pastoreio ao qual foi submetido
durante os anos de sua exploração.
Tabela 4.1 - Área (ha) e porcentagem relativa dos ambientes que compõem a Ilha Anchieta Ubatuba/SP, Brasil
(Calculado a partir de ortofoto 1:25.000 ano 2001)(M. FLEURY, dados não publicados)
Área
Edificações
Costão rochoso
Praia
Restinga
Campo Aberto (CA)
Floresta Ombrófila Rala (FOR)
Floresta Ombrófila Densa (FOD)
TOTAL

ha
<1
30,57
6,45
14,48
134,88
409,04
210,78

%
0,001
3,792
0,8
1,796
16,73
50,73
26,14
806,21 ha
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Tabela 4.2 - Comparação entre os três ambientes estudados quanto ao número de indivíduos, espécies e famílias; H’:
índice de diversidade de Shannon, as dez espécies com maior número de indivíduos e as dez famílias
com maior número de espécies e indivíduos na Ilha Anchieta (V.ZIPARRO, dados não publicados)
Indivíduos
Espécies
Famílias
H’(nats.indivíduo-1)
Espécies

Famílias (número
de espécies)

Famílias (número
de indivíduos)

CAMPO ABERTO
852
66
25
2,66
Miconia albicans (332)
Ossaea retropila (85)
Rapanea ferruginea (57)
Clitoria cf. mariana (54)
Rapanea umbellata (31)
Baccharis dracunculifolia (25)
Tibouchina clavata (22)
Pera glabrata (21)
Clusia criuva (19)
Borreria cf. vertzillata (18)
Asteraceae (12)
Poaceae (10)
Fabaceae (7)
Rubiaceae (4)
Melastomataceae (3)
Myrtaceae (3)
Bromeliaceae (2)
Cyperaceae (2)
Myrsinaceae (2)

Melastomataceae (439)
Myrsinaceae (88)
Asteraceae (74)
Fabaceae (72)
Poaceae (50)
Rubiaceae (37)
Euphorbiaceae (21)
Clusiaceae (19)
Aquifoliaceae (8)
Myrtaceae (5)

FLORESTA OMBRÓFILA RALA
664 (8 mortos)
120
38
4,08
Ottonia cf. leptostachya (58)
Myrcia fallax (30)
Pera glabrata (28)
Guapira opposita (28)
Erythroxylum pulchrum (27)
Guarea macrophylla (27)
Croton floribundus (24)
Casearia sylvestris (24)
Psychotria deflexa (20)
Psychotria nuda (20)
Rubiaceae (12)
Fabaceae (11)
Melastomataceae (5)
Myrtaceae (5)
Sapindaceae (5)
Arecaceae (4)
Bignoniaceae (4)
Myrsinaceae (4)
Piperaceae (4)
Apocynaceae (3)
Clusiaceae (3)
Euphorbiaceae (3)
Marantaceae (3)
Moraceae (3)
Piperaceae (89)
Rubiaceae (81)
Euphorbiaceae (53)
Fabaceae (42)
Nyctaginaceae (41)
Myrtaceae (39)
Bignoniaceae (28)
Erythroxylaceae (27)
Meliaceae (27)
Sapindaceae (27)

FLORESTA OMBRÓFILA DENSA
645 (21 mortos)
98
33
3,76
Piper sp. (74)
Syagrus sp. (44)
Euterpe edulis (41)
Croton floribundus (35)
Allophylus petiolulatus (32)
Myrcia fallax (31)
Pera glabrata (20)
Psychotria nuda (20)
Casearia sylvestris (20)
Ottonia cf. leptostachya (16)
Rubiaceae (10)
Fabaceae (8)
Arecaceae (6)
Myrtaceae (6)
Solanaceae (6)
Bignoniaceae (5)
Euphorbiaceae (4)
Sapindaceae (4)
Araceae (3)
Lauraceae (3)
Melastomataceae (3)
Piperaceae (3)
Arecaceae (121)
Piperaceae (93)
Euphorbiaceae (59)
Rubiaceae (41)
Myrtaceae (39)
Sapindaceae (38)
Fabaceae (31)
Araceae (25)
Salicaceae (20)
Bignoniaceae (18)
Solanaceae (18)
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(B)

(A)

(C)

Figura 2 - Aspecto dos três ambientes predominantes na Ilha Anchieta, Ubatuba/SP. (A) campo aberto; (B) floresta
ombrófila rala e (C) floresta ombrófila densa

Com topografia montanhosa de relevo acidentado, predominando declividades
superiores a 24º, e solos rasos com rochas expostas na superfície, os solos da Ilha Anchieta estão
susceptíveis à erosão. Esta vulnerabilidade, dinamizada pelo desmatamento e pisoteio pelo uso
intensivo (humano e animais domésticos) (GUILLAUMON et al., 1989), gerou a diminuição ou
perda das camadas (ou horizontes) de compostos orgânicos principalmente no campo aberto,
sendo atualmente formada por solos de baixa fertilidade (Tabela 4.3).
Os solos do campo aberto apresentam baixos valores de bases (K, Ca e Mg), gerando
altíssimas concentrações de alumínio, que por si só podem implicar em limitações para o
estabelecimento de espécies lenhosas (M. FLEURY, dados não publicados). Na floresta
ombrófila rala há uma alta heterogeneidade de solos, com alguns pontos apresentando fertilidades
iguais às de campo aberto e outros com parâmetros similares aos encontrados na floresta
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ombrófila densa, com características próximas às de solos primários (M. FLEURY, dados não
publicados). No entanto os solos da floresta ombrófila rala parecem estar recuperando as
características funcionais, uma vez que a serapilheira contribui para o desenvolvimento do solo
com maior percentual de matéria orgânica e maior capacidade de troca iônica (M. FLEURY,
dados não publicados), acumulando uma maior biomassa de serapilheira quando comparada com
a floresta ombrófila densa (M. FLEURY, Capítulo 3). As unidades de solos identificadas na
região foram: Latossolo Vermelho-Amarelo (na fase rasa); Campos do Jordão; Hidromórficos; e
associação de solos de Campos de Jordão, Litossolo (na fase granito-gnaisse) e Hidromórficos
(GUILLAUMON et al., 1989).
Tabela 4.3 - Propriedades físicas do solo (média e desvio padrão) nos ambientes de campo aberto e florestas
ombrófilas rala e densa na Ilha Anchieta, SP, obtidas a partir de 10 amostras por ambiente por
profundidade (M. FLEURY, dados não publicados).
Campo aberto

pH
m.o.
P
SB
CTC
Al3+
Sat.ác.*
*

Fl. ombrófila rala

Fl. ombrófila densa

0 - 5 cm

5 - 10 cm

0 - 5 cm

5 - 10 cm

0 - 5 cm

5 - 10 cm

3,76 ± 0,05
40,40 ± 3,93
3,40 ± 0,66
8,88 ± 1,81
101,58 ± 5,89
15,50 ± 1,33
0,91 ± 0,01

3,7 ±0,04
35,5 ±3,40
4,00 ±0,70
5,27 ±1,19
106,87 ±9,34
17,20 ±1,65
0,95 ±0,01

3,81 ± 0,20
74,20 ± 4,60
20,30 ± 3,01
40,73 ± 15,59
150,33 ± 9,82
13,30 ± 2,64
0,75 ± 0,07

3,64 ±0,15
63,10 ±5,88
15,00 ±2,30
22,40 ±8,61
148,90 ±11,59
22,20 ±3,90
0,85 ±0,05

4,39 ± 0,11
86,90 ± 3,06
24,20 ±1,93
57,24 ±7,69
114,94 ±12,15
4,6 ±2,83
0,98 ±0,43

4,00 ±0,12
69,10 ±2,35
16,50 ±1,09
28,19 ±4,84
118,79 ±6,69
8,50 ±1,87
0,75 ±0,05

sat. ac.= (H+Al3+)/CTC

As diversidades da fauna e flora na Ilha Anchieta anteriores à presença de colonizadores
e habitantes é desconhecida, mas devido à proximidade ao continente, é provável que a Ilha
Anchieta comportasse uma biota semelhante à da Serra do Mar, diferindo apenas na ausência de
grandes vertebrados devido a sua área total (ALVAREZ et al., 2008). Atualmente a avifauna da
Ilha Anchieta apresenta-se fortemente empobrecida, estando as espécies consumidoras de
sementes grandes raras ou ausentes (FADINI et al., 2008; GALETTI et al., In press-a). A
comunidade de pequenos mamíferos é a mais pobre já encontrada em toda a Mata Atlântica
(BOVENDORP; NEVES; GALETTI, In review) e a de mamíferos de médio e grande porte é
representada predominantemente por altas densidades das espécies introduzidas em 1983,
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havendo espécies tanto nativas quanto exóticas (ALVAREZ et al., 2008; BOVENDORP;
GALETTI, 2007).

Desenho experimental
As parcelas experimentais de exclusão, construídas para testar o efeito de herbívoros
vertebrados em plântulas transplantadas, foram estabelecidas em três pontos por ambiente,
sorteados

aleatoriamente

no

“Random

Interger

Generator”

v.

2.0

(<http://www.random.org/nform.html>), sendo o valor mínimo o início da trilha (0 m) e o
máximo a extensão total das trilhas presentes na Ilha Anchieta em cada ambiente (Figura 3).
Cada unidade amostral foi composta por duas parcelas de 12 m x 10 m, sendo uma de exclusão
aos vertebrados e outra aberta a todos os agentes. As parcelas de exclusão de vertebrados foram
cercadas com tela de arame com malha de 1” e 1,5 m de altura, firmemente fixadas ao solo com o
uso de specs, e as abertas, delimitadas por barbante rente ao solo fixadas com estacas de madeira
nos vértices (Figura 4). Nos locais onde não foi possível instalar as parcelas de tratamento de
exclusão e abertas justapostas devido ao relevo acidentado, essas foram estabelecidas em uma
distância máxima de 5 m entre si. As parcelas abertas e de exclusão de vertebrados foram
construídas no ambiente mais homogêneo e representativo do ponto sorteado visando a
uniformidade interna (KREBS, 1998).
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Figura 3 - Localização dos pontos onde foram estabelecidas as unidades amostrais para testar a sobrevivência, intensidade e tipos de danos em plântulas
transplantadas nos três ambientes avaliados na Ilha Anchieta, Ubatuba, SP, Brasil (Digitalizado a partir de ortofoto 1:25.000 ano 2001)
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Em cada unidade amostral foram transplantados 60 indivíduos/espécie (30
indivíduos/tratamento) dispostos em uma malha de 2m x 2m (Figura 4). As espécies utilizadas
nos experimentos de herbivoria de plântulas foram o Schizolobium parahyba e a Rapanea
ferruginea (“pioneiras”) nas unidades amostrais de campo aberto, e as palmeiras Syagrus
romanzoffiana e Euterpe edulis (“secundárias”) nas áreas de floresta ombrófila densa e rala
(Figura 4, Tabela 4.4).

Figura 4 - Diagrama representando o desenho experimental utilizado para testar o efeito da herbivoria por
vertebrados na sobrevivência e intensidade de dano em plântulas transplantadas nos três ambientes da
Ilha Anchieta (3 unidades amostrais/ambiente). Cada unidade amostral foi composta por duas parcelas,
sendo uma de exclusão de herbívoros vertebrados (linha contínua) e uma aberta a todos os agentes
(linha pontilhada)

As plântulas foram adquiridas nos viveiros do Laboratório de Ecologia e Restauração
Florestal (LERF/ESALQ/USP), da Florestal Cantareira e do Camará Mudas Florestais, sendo
selecionados indivíduos de tamanho similar para cada espécie, visando minimizar as variáveis
que pudessem influenciar na sobrevivência dos recrutas (Tabela 4.4). Antes do transplante as
plântulas passaram por um período de 45 dias no viveiro, fora de ambiente protegido, sob
condições intermediárias para evitar a mortalidade dos recrutas decorrente da alteração brusca do
ambiente (R. RODRIGUES, comunicação pessoal).

97

Tabela 4.4 - Características das espécies utilizadas para o experimento de sobrevivência de plântulas transplantadas
na Ilha Anchieta, sendo as espécies Rapanea ferruginea e Schizolobium parahyba transplantadas no
campo aberto e Euterpe edulis e Syagrus romanzoffiana nas florestas ombrófilas rala e densa
Estágio
sucessional
(sensu
BUDOWSKI,
1965)

Principais
dispersores

Myrsinaceae

Pioneira

Zoocórica:
aves (bico
pequeno)

Schizolobium
parahyba

Fabaceae

Secundária
inicial

Syagrus
romanzoffiana

Arecaceae

Secundária
tardia

Espécie

Família

Rapanea
ferruginea

Comprimento (cm)*

Número de folhas

Metabolismo
Média

Desvio
Padrão

Média

Desvio
Padrão

C3

17,62

4,45

9,15

2,45

Anemocórica

C3

17,95

3,74

2,00

0,67

Zoocórica:
mamíferos

C4

3,02

0,86

2,00

0,38

Zoocórica:
aves (bico
C4
10,10
1,91
3,16
0,62
grande)
*Comprimento (cm) referente à altura do solo ao meristema apical dos indivíduos transplantados (R. ferruginea e S. parahyba =
180 indivíduos/espécie; de S. romanzoffiana e E. edulis = 360 indivíduos/espécie; N=1080).
Euterpe edulis

Arecaceae

Climácica

As plântulas foram transplantadas simultaneamente nos três ambientes em março de
2006, evitando assim a variação temporal (HURLBERT, 1984). Nos seis primeiros meses após o
transplante em campo as plântulas foram monitoradas bimestralmente e no segundo semestre as
medições foram trimestrais, sendo avaliados a mortalidade, a intensidade e o(s) agente(s) do
dano. A intensidade do dano foi determinada a partir da perda de área fotossinteticamente ativa
para cada indivíduo das parcelas de exclusão de vertebrados e abertas, sendo utilizadas as
seguintes escalas categóricas: 1, nenhum dano; 2, até 5%; 3, de 5 a 20%; 4, de 20 a 50%; 5, de 50
a 90% e 6, de 90 a 100% da área danificada (modificado de MASSEY et al., 2006). A
identificação do agente causador do dano baseou-se em Benítez-Malvido (1998), sendo: dano
mecânico causado por queda de serapilheira (SERAP); dano por mamífero (CH-V), onde tanto o
pisoteio quanto o consumo foram inseridos nessa categoria; dano causado por inseto (CH-I);
infecção por fungos (FUN); efeitos abióticos (ABIO) e folhas não danificadas (SD).
Quando observadas sucessivas ações de diferentes agentes, as associações entre esses
foram consideradas antes de se proceder a análise estatística. Para avaliar os efeitos do ambiente,
dos agentes causadores de dano, dos tratamentos (aberto e de exclusão) e as interações entre
fatores na intensidade de dano (transformado logaritmicamente, variável dependente) utilizaram-
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se análises de variância pelo procedimento dos Modelos Lineares Generalizados (GLM) de
medidas repetidas, considerando as interações entre as variáveis (KREBS, 1998), com a redução
do erro da soma de quadrados do tipo I (Type I SS), por ser este o ajuste mais indicado para um
desenho

amostral

balanceado

sob

o

efeito

do

uso

de

tratamentos

em

bloco

(<http://www.ats.ucla.edu/STAT/spss/library/sp_glm.htm>). Para a comparação de médias,
utilizaram-se testes de diferença honesta significativa de Tukey (HSD) a 5% de significância. As
análises foram realizadas no SAS - Statistical Analysis System, versão 6.03 (SAS INSTITUTE
INC., 1990).

4.2.2 Resultados
Os resultados das análises de variância indicaram efeitos significativos das interações
entre os fatores tratamento e ambiente (Modelo Linear Generalizado; r2 =0,90; F=392,02;
P<0,0001), sem significância do erro amostral do efeito de repetição dentro de cada ambiente
versus tratamento (F=0,152; P=0,69).
A intensidade do dano, e conseqüentemente a mortalidade das plântulas transplantadas,
foi superior no tratamento aberto aos vertebrados do que no de exclusão, independentemente do
ambiente (FInten=1280,09, PInten<0,0001, FMort=594,62, FMort<0,0001, Figura 5). A mortalidade das
plântulas transplantadas na Ilha Anchieta foi de 72,27%, sendo 86,02% no tratamento aberto e
58,51% no de exclusão de vertebrados. Ainda que tenham sido registradas diferentes magnitudes
de danos entre os tratamentos aberto e de exclusão de vertebrados entre os ambientes (F=28,49;
P<0,0001), foi observada uma relação direta entre o dano e o estágio sucessional, apresentando
maiores intensidades na floresta ombrófila densa, intermediárias na floresta ombrófila rala e
menores no campo aberto (F=199,19, P<0,0001, Figura 5).

Figura 5 - Média da intensidade de dano em plântulas transplantadas nos tratamentos aberto e exclusão aos
vertebrados nos ambientes da Ilha Anchieta, Ubatuba, SP.
(continua)
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Figura 5 - Média da intensidade de dano em plântulas transplantadas nos tratamentos aberto e exclusão aos
vertebrados nos ambientes da Ilha Anchieta, Ubatuba, SP.
(conclusão)

Os agentes causadores de danos às plântulas diferiram entre os ambientes, resultando
diferentes intensidades de danos nas plântulas transplantadas (F=54,11, P<0,0001, Figura 5). A
perda de área fotossinteticamente ativa variou ao longo do tempo (F=3725,23, P<0,0001) entre
os ambientes (F=25,76, P<0,0001), os tipos de dano (F=3,97, P<0,0001) e as espécies testadas
(F=7,25, P<0,0001). A herbivoria atingiu 61,6% das plântulas transplantadas, correspondendo a
50,56% da mortalidade das plântulas. No entanto, a intensidade do dano foi dependente dos
agentes em cada ambiente (F=54,11, P<0,0001). Ainda que tenha sido contabilizada uma maior
freqüência de consumo por herbívoros invertebrados que vertebrados (Figura 6, Tabela 4.5A), a
ação dos invertebrados levou a uma menor mortalidade quando comparada com a de vertebrados
(Tabela 4.5B).

(B) Tratamento fechado

Frequência de dano

(A) Tratamento aberto

Figura 6 - Distribuição temporal da freqüência dos principais tipos de danos sofridos pelas plântulas testados experimentalmente na Ilha Anchieta nos
tratamentos (A) abertos e (B) exclusão de herbívoros vertebrados. (SERAP dano mecânico por queda de serapilheira; CH-V consumida e/ou
pisoteada por mamíferos; CH-I consumida por insetos; ABIO efeitos abióticos; SD folhas não danificadas e outros - demais fatores)
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Tabela 4.5 - Teste da diferença honesta significativa de Tukey (HSD) a 5% de significância para (A) intensidade de
dano de plântulas logaritmizada e (B) sobrevivência, causada pelos seguintes agentes: SERAP dano
mecânico causado por queda de serapilheira; CH-V consumida e/ou pisoteada por mamífero; CH-I
consumida por inseto; FUN infectada por fungos; ABIO efeitos abióticos; SD folhas não danificadas.

(A)
AGENTE

N

SD
CH-I+FUN
CH-I
CH-V+I
CH-I+FUN+V
CH-I+V
CH-V
CH-I+SERAP
CH-I+ABIO
SERAP
ABIO
CHI+FUN+ABIO
CH-V+I+V

2476
72
1286
14
5
40
1003
15
60
683
822

Subconjunto
1
0

2

3

0,44504329
0,49649741
0,70560161
0,70771475
0,73845894
0,73917703
0,76113308
0,77049471
0,77368695
0,77484465

2

0,77815125

2

0,70560161

(B)
AGENTE

N

CHI+FUN+ABIO
CH-V+I+V
ABIO
SERAP
CH-V
CH-I+SERAP
CH-I+ABIO
CH-I+V
CH-I+FUN+V
CH-V+I
CH-I
CH-I+FUN
SD

1

2

0

2
822
683
1003
15
60
40
5
14
1286
72
2476

0
0,02
0,03
0,15
0,2
0,2

2

0,15
0,2
0,2
0,38
0,4

Subconjunto
3

0,38
0,4
0,64

4

0,64
0,8
0,92

5

0,8
0,92
1

As principais causas de mortalidade observadas foram o consumo e/ou pisoteio por
vertebrados, dano mecânico por queda de serapilheira e fatores abióticos, associados ou não a
outros agentes (F=1374,85, P<0,0001, Figuras 5, 6, Tabela 4.5A, B). Contudo, a magnitude de
dano causada pelos diferentes agentes não foi a mesma para as espécies, resultando em diferentes
intensidades (F=6,94, P<0,0001; Figura 5) e taxas de sobrevivência (F=13,48, P<0,0001; Figura
7). O consumo por herbívoro vertebrado e o ressecamento (fatores abióticos), ainda que comum
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para todas as espécies transplantadas em todos os ambientes da Ilha Anchieta, obtiveram maiores
proporções nos ambientes florestais resultando em maior mortalidade nesses ambientes (Figura
7). Já para a palmeira S. romanzoffiana, o dano mecânico por queda de serapilheira foi a principal
causa de mortalidade. No campo aberto, as espécies R. ferruginea e S. parahyba, além do efeito
dos vertebrados, foram largamente consumidas por invertebrados (especialmente por formigas
saúvas Atta sexdens) culminando na morte de 15% das plântulas nesse ambiente (Figura 7).
Apesar da atuação dos diferentes agentes não ter resultado em diferenças na intensidade de dano
às plântulas entre os tratamentos aberto e de exclusão de vertebrados (F=1,021, P=0,41), esta foi
significativa para a sobrevivência (F=2,67, P=0,009), com uma maior mortalidade nas áreas com
acesso aos vertebrados.
As maiores proporções de danos foram registradas nas plântulas de S. romanzoffiana,
intermediárias nos S. parahyba e R. ferruginea e menores nos E. edulis (F=876,50, P<0,0001;
Figura 5), resultando em diferentes taxas de mortalidade entre as espécies (F=629,92, P<0,0001,
Figura 7). A sobrevivência diferiu entre os tratamentos aberto e fechado aos vertebrados para as
espécies (F=6,304, P=0,002), conseqüência da relação entre as espécies e seus agentes
causadores de danos, e a permeabilidade dos herbívoros aos tratamentos (F=2,841, P=0,006,
Figura 7).

Figura 7 - Porcentagens totais e relativas para os diferentes tipos de danos que determinaram a morte das plântulas das
espécies testadas nos três ambientes na Ilha Anchieta (Ubatuba/SP), após o período de um ano (continua)
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Figura 7 - Porcentagens totais e relativas para os diferentes tipos de danos que determinaram a morte das plântulas das
espécies testadas nos três ambientes na Ilha Anchieta (Ubatuba/SP), após o período de um ano (conclusão)
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4.2.3 Discussão
O estabelecimento e a sobrevivência de plântulas representam um fator limitante na Ilha
Anchieta, onde foi registrada uma alta mortalidade (72,27%) sazonal com um aumento acentuado
das intensidades de dano e mortalidade durante a estação seca, sendo mais evidentes nas áreas de
exclusão de vertebrados (Figuras 5 e 7). Ainda que tenha sido observada uma maior
sobrevivência das plântulas transplantadas nas áreas de exclusão (41,49%), quando comparadas
às áreas abertas aos vertebrados (13,98%), diversos fatores associados contribuíram para a alta
mortalidade durante esse período. Durante a estação seca, além do efeito direto do stress hídrico
(LIEBERMAN; LI, 1992), há o aumento da incidência de ventos (FRANKIE; BAKER; OPLER,
1974; RATHCKE; LACEY, 1985) ocasionando maior queda de serapilheira (BARLOW et al.,
2007). Durante a seca há também uma menor oferta de recursos à fauna, que intensifica e altera o
consumo de itens para suprir esta escassez (BARRETO; HERRERA, 1998; VANSCHAIK;
TERBORGH; WRIGHT, 1993; WIRTH et al., 1997, B.G. LUIZE, dados não publicados).
Os diferentes herbívoros diferem no uso do ambiente, apresentando distintas
preferências de forrageio (LEIGH et al., 1989; SHORT, 1985), o que resultou em diferentes taxas
de sobrevivência entre os ambientes. Ainda que a ação dos vertebrados tenha sido determinante
às plântulas na Ilha Anchieta, implicando em maiores intensidades e mortalidade nas florestas
ombrófilas densa e rala, o campo aberto apresentou também uma alta taxa de herbivoria por
invertebrados. Neste ambiente, o consumo por insetos causou a morte de 15% das plântulas
transplantadas, enquanto nas florestas ombrófilas rala e densa foi inferior a 2%.
Shaw; Keesing e Ostfeld (2002), testando a magnitude da herbivoria entre
invertebrados, roedores e ungulados em plântulas de Acacia drepanolobium (Fabaceae) no
Quênia, detectaram maior intensidade de consumo por herbívoros invertebrados, sugerindo que,
para o estabelecimento de plântulas, o escape aos invertebrados seja um filtro mais atuante que a
herbivoria por vertebrados. Discordando de tal afirmação, a defoliação por invertebrados atingiu
maiores magnitudes de dano somente no campo aberto da Ilha Anchieta, ambiente que
apresentou as maiores proporções de dano por saúvas (Atta sexdens), ainda que a ação de
mamíferos herbívoros também tenha causado uma alta mortalidade. A herbivoria por Atta é
apontada como um importante fator no estabelecimento de espécies arbóreas, principalmente nos
primeiros anos de regeneração florestal, uma vez que a chance de o mesmo indivíduo sofrer
ataques sucessivos por Atta diminui com o tempo (VASCONCELOS; CHERRETT, 1997). Já
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Farji-Brener (2001) atribui o domínio de formigas cortadeiras (Atta sp.) em áreas em início
sucessional, devido à “hipótese de forrageio palatável” (palatable forage hypothesis). Segundo
esta hipótese, as espécies pioneiras ou de início sucessional apresentam baixos níveis de defesas
químicas e altos teores de nutrientes em suas folhas, diminuindo assim o custo energético na
localização de recursos palatáveis às formigas. Assim como observado por Wirth et al. (1997) na
Ilha de Barro Colorado (BCI, Panamá), no campo aberto a defoliação das plântulas por saúvas
Atta foi mais intensa na estação seca. Segundo os autores, a sazonalidade ocorre devido à
alteração no padrão de seleção de itens, havendo uma maior defoliação durante a estação seca e
maior diversidade de itens na úmida (sementes, estípulas, frutos, etc.).
As maiores intensidades e mortalidades de danos em plântulas da Ilha Anchieta,
portanto, foram causadas por consumo e pisoteio por vertebrados nas áreas acessíveis aos
mesmos em todos os ambientes, sendo que 92% dos danos por vertebrados na Ilha ocorreu nos
meses correspondentes á época de escassez de alimento (estação seca), provavelmente devido a
alteração e intensificação na atividade de forrageamento das capivaras (Hidrochoerus
hidrochaeris), o maior herbívoro presente na Ilha Anchieta. Ainda que as pacas (Agouti paca),
consumidoras de plântulas e sementes de diversas espécies vegetais (SMYTHE; GLANZ; LEIGH
JR., 1982), também estejam presentes na Ilha, estas se encontram em baixas densidades sendo
raramente avistadas (BOVENDORP; GALETTI, 2007).
A ação de grandes mamíferos herbívoros nos ecossistemas tropicais autóctones é
apontada como positiva ao ecossistema, uma vez que incrementa e regula a diversidade vegetal,
por estes consumirem as espécies mais abundantes (PACALA; CRAWLEY, 1992). De fato,
Dirzo e Miranda (1991) constataram que, com o decréscimo nos níveis de herbivoria gerado pela
defaunação em Los Tuxtlas (México), houve a redução da mortalidade levando à dominância das
espécies que anteriormente eram controladas por estes animais, com o aumento na densidade
plantas e diminuição de diversidade de espécies. Contudo, Bakker et al. (2006), em um estudo em
larga escala realizado nos Estados Unidos e Europa, demonstraram que as interações entre
grandes herbívoros e plantas são geradoras de diversidade somente em ambientes produtivos,
sendo que em ambientes de menor produtividade a ação desses animais ocasiona uma diminuição
na diversidade vegetal. Os autores alertam ainda que a introdução desses animais em locais
improdutivos ou onde não ocorreriam naturalmente pode ter conseqüências desastrosas,
acarretando na perda de diversidade (BAKKER et al., 2006; CAMPBELL; DONLAN, 2005).
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Portanto, ambos os extremos – a ausência ou altas densidades de herbívoros – conduzem a efeitos
negativos para a diversidade local (ASQUITH; WRIGHT; CLAUSS, 1997), porém a proporção
do impacto é determinada pela preferência de forrageio da espécie herbívora (BAKKER et al.,
2006; CÔTÉ et al., 2004), que por sua vez é dependente das características do ambiente, do tipo e
da abundância da espécie em questão (OLFF; RITCHIE, 1998).
A capivara é considerada um importante herbívoro por seu potencial reprodutivo
(OJASTI, 1973), alta taxa intrínseca de crescimento natural (MOREIRA; MACDONALD, 1996)
e adaptabilidade (FERRAZ; VERDADE; MOREIRA, no prelo). A população de capivaras na
Ilha Anchieta é estimada em 35,30 ind/km2 (BOVENDORP; GALETTI, 2007) ou 3.72 ind./km2
(K. FERRAZ, comunicação pessoal) dependo do método empregado. K. FERRAZ et al. (dados
não publicados), estudando a seleção de recursos e uso de hábitat de um grupo de capivaras na
Ilha Anchieta, estimaram a densidade de 0,61 ind./ha, similar à máxima registrada no pantanal,
local considerado como de maior abundância de mamíferos nos neotrópicos (0,01 a 0,69 ind./ha)
(ALHO; RONDON, 1987). Ainda que estudos tenham demonstrado que as maiores densidades
populacionais de capivaras ocorram em hábitats com abundância de plantas C4 (ALDANADOMÍNGUEZ et al., 2002; FERRAZ et al., 2007), esta espécie tem demonstrado alta capacidade
adaptativa.
Os herbívoros generalistas, como as capivaras, tendem a se tornar ainda menos seletivos
na dieta quando em altas densidades, efeito ainda potencializado sob condições insulares
(TERBORGH et al., 2006). Em ilhas, por ser comum a densidade de indivíduos ultrapassar a
normalmente encontrada em ambientes contínuos, ou ainda pela própria diminuição na oferta de
recursos per capita em relação aos disponíveis em ambientes contínuos, os herbívoros se tornam
menos seletivos consumindo uma ampla gama de recursos, afetando fortemente a manutenção
das espécies no local (ORIHUELA; TERBORGH; CEBALLOS, 2005; RAO; TERBORGH;
NUÑEZ, 2001; TERBORGH et al., 2006; TREMBLAY; HUOT; POTVIN, 2007).
Na estação úmida as capivaras são mais seletivas uma vez que há uma maior oferta e
disponibilidade de itens, consumindo preferencialmente gramíneas ricas em proteínas e conteúdo
energético (BARRETO; HERRERA, 1998). Já com a diminuição da oferta de recursos na seca,
as capivaras apresentam um comportamento oportunístico (BARRETO; HERRERA, 1998;
BORGES; COLARES, 2007; FERRAZ et al., 2007; QUINTANA, 2002) intensificando a
atividade de forrageio (procura + alimentação) (BARRETO; HERRERA, 1998), levando não só a
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um aumento no consumo de tecido vegetal como também de danos mecânicos por pisoteio. Este
padrão de atividade de forrageio corresponde aos danos por vertebrados observados na Ilha
Anchieta, principalmente nos ambientes florestais. Contudo, a maior mortalidade nos ambientes
de floresta ombrófila densa e rala pode se dar, além do efeito do ambiente e estação, por
diferenças entre os tipos de metabolismo das espécies testadas experimentalmente.
As capivaras são definidas como seletivas pastadoras (grazers) de plantas C4
(ALDANA-DOMÍNGUEZ et al., 2002; BORGES; COLARES, 2007; FERRAZ et al., 2007),
porém na Ilha Anchieta esta espécie não se limita ao consumo destas. Ainda que em diferentes
proporções, no tratamento aberto aos vertebrados as capivaras consumiram tanto as plântulas C4
quanto os C3. Assim como observada a ingestão de folhas de outras espécies com metabolismo
C3 e CAM, através de observações diretas do comportamento das capivaras na ilha (K. FERRAZ,
comunicação pessoal), no campo aberto foi registrado o consumo de plântulas de Schizolobium
parahyba e Rapanea ferruginea (ambas C3), algo nunca reportado na literatura e que demonstra a
alta adaptabilidade da espécie associada a condições adversas às quais estão sujeitas na Ilha
Anchieta.
Nos ambientes de florestas ombrófilas rala e densa o Syagrus romanzoffiana foi menos
consumido por herbívoros que Euterpe edulis, sofrendo uma alta mortalidade por danos
mecânicos causados por pisoteio (no tratamento aberto aos vertebrados) e serapilheira (ambos
tratamentos). Ainda que sujeitas às mesmas ações mecânicas, as plântulas de S. romanzoffiana
possuem uma estrutura menos rígida que os de E. edulis, tornando-os mais vulneráveis a estes
tipos de dano. As florestas secundárias são compostas por espécies pioneiras e secundárias
iniciais que alocam de biomassa nos tecidos vegetais, produzindo assim uma maior quantidade de
serapilheira (BARLOW et al., 2007; BROWN; LUGO, 1990; VASCONCELOS; LUIZAO,
2004). Já no campo aberto, a baixa cobertura vegetal aliada ao alto escoamento superficial faz
com que a deposição de serapilheira seja baixa (M. FLEURY, Capítulo 3), não tendo sido
registrada mortalidade por esse fator neste ambiente.
Na Ilha Anchieta, ainda que sob condições de solos hostis (Tabela 4.3), o escape das
ações de herbívoros vertebrados representou um fator determinante para a sobrevivência de
plântulas. A magnitude que os mamíferos exercem na comunidade vegetal é proeminente, pois
diferentemente dos invertebrados, é capaz de alterar a composição florística local (PAINE, 2000).
Corroborando tal afirmação, ainda que comum, os danos causados por invertebrados obtiveram
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menores implicações para a sobrevivência das plântulas do que as ações de pisoteio e consumo de
vertebrados, as quais comumente culminaram na morte do indivíduo afetado. Adicionalmente, as
espécies generalistas no uso de hábitat, que sob condições normais teriam suas atividades restritas
a determinadas áreas para refugiar-se de seus predadores (ALDANA-DOMÍNGUEZ et al., 2002;
OJASTI, 1973), na ausência dos mesmos, ainda associado à escassez de alimento, tendem a
intensificar e ampliar a atividade de forrageio ocupando e modificando todos os ambientes,
podendo em longo prazo acarretar no efeito cascata trófico descendente (controle top-down), com
a perda de determinadas espécies como conseqüência do “superconsumo”.
O efeito cascata trófico descendente de herbívoros sob a comunidade vegetal tem sido
observado em diversos países como na Austrália (ALLCOCK; HIK, 2004; DAVEY et al., 2006),
Mongólia (VAN STAALDULNEN; DURING; WERGER, 2007), Espanha (GÓMEZ, 2005),
Panamá (ASQUITH; WRIGHT; CLAUSS, 1997; ROYO; CARSON, 2005), Chile (GUTIERREZ
et al., 1997), Venezuela (TERBORGH et al., 2006), Estados Unidos (ALVERSON; WALLER;
SOLHEIM, 1988; BARRETT; STILING, 2006), Nova Zelândia (HUSHEER, 2007; NUGENT;
FRASER; SWEETAPPLE, 2001; WARDLE et al., 2001) e Quênia (KEESING, 2000), sendo
ainda mais evidente em locais onde não há pressão de predadores controlando a abundância de
herbívoros, causando o aumento explosivo destas populações e conseqüente do consumo da
vegetação (BARRETT; STILING, 2006; NUGENT; FRASER; SWEETAPPLE, 2001;
TERBORGH et al., 2006; WARDLE et al., 2001).
Asquith; Wright e Clauss (1997) ao avaliarem o estabelecimento e sobrevivência de três
espécies vegetais em cinco locais com diferentes níveis de defaunação nas Ilhas de Barro
Colorado (Panamá), constataram que à medida que o ecossistema é simplificado com a perda de
espécies de predadores há uma diminuição no recrutamento de novos indivíduos como
conseqüência do aumento das interações antagônicas entre plantas e animais (predação de
sementes e herbivoria). Além da perda de predadores causados por ações antrópicas, introduções
de herbívoros em ambientes insulares também têm causado crescimentos populacionais
explosivos. Assim como na Ilha Anchieta, a introdução de cabras na Ilha Pinta, nas Ilhas
Galápagos (EMMEL, 1976), cabras, coelhos e burros nas ilhas San Benito, no México
(DONLAN; TERSHY; CROLL, 2002) e de ungulados na Nova Zelândia, ocasionaram a
supressão da vegetação nativa (EDINGTON; EDINGTON, 1979; HUSHEER, 2007; HUSHEER;
COOMES; ROBERTSON, 2003).
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Terborgh et al. (2006), testando a “hipótese do mundo verde” de Hairston; Smith e
Slobodkin (1960) em ilhas com distintos tamanhos formadas após a construção de uma barragem
em 1986 no lago Guri (Venezuela), concluíram que, com a ausência de predadores de topo de
cadeia regulando as populações de herbívoros, o mundo tenderia a não permanecer “tão verde”
quanto nos locais onde existem estes predadores. A ausência dos predadores de Atta e
vertebrados desencadeou um efeito em cascata na comunidade trófica, transformando a
comunidade vegetal nas menores áreas. Este comportamento possui implicações negativas no
recrutamento de toda a comunidade vegetal, independente de defesas anti-herbívoros, que
aparentemente são ineficientes nos locais onde não há controle top-down (TERBORGH et al.,
2006).
Na Ilha de Barro Colorado (Panamá), local de alta densidade de mamíferos (WRIGHT;
GOMPER; DELEON, 1994), porém inferior à encontrada na Ilha Anchieta (BOVENDORP;
GALETTI, 2007), a diversidade de plantas aumentou em zonas de exclusão de vertebrados após
oito anos (KAISER, 2001). A erradicação ou controle das populações de mamíferos exóticos tem
sido sugerida e demonstrada como um importante mecanismo acelerador do processo de
regeneração, propiciando a rápida recolonização por espécies nativas e aumentos na cobertura
vegetal e da diversidade em ecossistemas de ilhas (CAMPBELL; DONLAN, 2005; DONLAN et
al., 2003; DONLAN; TERSHY; CROLL, 2002; DONLAN; WILCOX, 2008; KRAJICK, 2005;
SAMWAYS et al., 2008).
Petty et al. (2007), em um estudo em diferentes gradientes latitudinais nas savanas
australianas, observaram diferentes respostas da vegetação à remoção de búfalos, pois o consumo
por esses animais não representava o único fator limitante na regeneração. O impedimento do
acesso (grandes áreas cercadas), a redução ou ainda a erradicação da população de herbívoros na
Ilha Anchieta, são algumas ações que auxiliariam o recrutamento natural nos ambientes
florestais, dado também que alguns desses animais são alóctones e que não ocorreriam
naturalmente na ilha (BOVENDORP; GALETTI, 2007). No entanto, as medidas para a
diminuição dos efeitos antagônicos dos herbívoros não podem ser implementadas isoladamente,
pois assim como constatado por Petty et al. (2007), a Ilha Anchieta possui diversos gargalos
atuando simultaneamente na regeneração natural. Para que seja acelerado o processo de
regeneração, medidas de mitigação da ação de herbívoros terão que ser associadas com ações que
favoreçam as interações mutualistas (ALVES, 2008; CALDERÓN-MILLER, 2008) e o escape
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pós-dispersão de sementes (FADINI et al., 2008; M. FLEURY, Capítulos 2 e 3), além da
remoção de espécies de plantas exóticas que aparentemente estão sendo controladas por estas
interações antagônicas (M.FLEURY, Capítulo 2; J.GENINI, comunicação pessoal). Contudo, o
controle ou erradicação das populações dos mamíferos herbívoros introduzidos certamente é um
fator chave na elaboração de estratégias de restauração da Ilha Anchieta e deve ocupar um papel
primordial no plano de manejo dessa unidade de conservação.
4.3

Conclusões
A mortalidade de plântulas representa um fator limitante na Ilha Anchieta, sendo

superior no tratamento aberto aos vertebrados para todas as espécies em todos os ambientes,
demonstrando o forte efeito negativo desses animais para o estabelecimento das plântulas. Já a
herbivoria por invertebrados, ainda que freqüente, ocorreu em baixa intensidade nos ambientes
florestais apresentando maior magnitude somente no campo aberto. O controle ou erradicação das
populações dos mamíferos herbívoros introduzidos certamente é um fator chave na elaboração de
estratégias de restauração da Ilha Anchieta e deve ocupar um papel primordial no plano de
manejo dessa unidade de conservação.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim como a maioria das ilhas tropicais, a Ilha Anchieta sofreu distúrbios antrópicos
combinados que causaram a perda da biodiversidade (PRIMACK, 2006), modificando a trajetória
e diversos processos ecológicos que afetam o funcionamento do ecossistema. Contudo, enquanto
diversos estudos têm enfocado os efeitos negativos em ilhas, pouca atenção tem sido dada à
restauração destes ambientes (SAMWAYS et al., 2008). Um aspecto fundamental para o
planejamento de estratégias de restauração é diagnóstico da atual composição e funcionamento
ecossistêmico (SAMWAYS, 2000; SAMWAYS et al., 2008), para a detecção dos fatores
limitantes e dos componentes-chaves para a manipulação e aceleração do processo de
regeneração natural (SAMWAYS, 2000).
Os resultados aqui apresentados demonstram de forma conclusiva que, assim como o
registrado em outros ambientes antrópicos (MYSTER, 2004), os mamíferos desempenham um
papel crucial como filtro pós-dispersão podendo afetar significativamente o processo de
regeneração florestal (JONES et al., 2008); porém a magnitude apresenta-se dependente da
preferência e da variabilidade espaço-temporal de recursos alimentares disponível aos animais
antagônicos. Tanto a predação de sementes quanto a herbivoria apresentaram altas taxas de
mortalidade (>70%), indicando que o controle e/ou erradicação de algumas espécies introduzidas
seja um fator chave na elaboração de estratégias de restauração da Ilha Anchieta, devendo ocupar
um papel primordial no plano de manejo dessa unidade de conservação.
Ainda, a introdução e/ou crescimento populacional de outras espécies de mamíferos sem
relação direta com a vegetação possui efeitos deletérios ao processo de regeneração na Ilha
Anchieta. Alvarez e Galetti (2007) utilizando ninhos artificiais, detectaram uma alta taxa de
predação de ninhos diferentes tipos de ovos e altura por quatis (Nasua nasua) e gambás
(Didelphis aurita) na Ilha. As aves e morcegos possuem um papel de destaque na colonização de
áreas degradadas por trazerem sementes de áreas alóctones (AIDE; CAVELIER, 1994; AIDE et
al., 2000; RIVERA; AIDE, 1998). No entanto, a alta taxa de predação de ninhos (ALVAREZ;
GALETTI, 2007), associada com a sazonalidade e baixa biomassa recursos à fauna frugívora
(GENINI; GALETTI; MORELLATO, 2008) faz com que a comunidade de aves frugívoras na
Ilha Anchieta seja representada por animais generalistas (ALVES, 2008) com potencial de
dispersão de sementes limitado a sementes pequenas (FADINI et al., 2008).
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Calderón-Miller (2008) ao avaliar a chuva de sementes nos ambientes de campo aberto e
florestas ombrófilas rala e densa na Ilha Anchieta, constatou uma densa chuva de sementes,
sendo superior a registrada em outras áreas de Mata Atlântica (DE MELO; DIRZO;
TABARELLI, 2006; ROTHER, 2006). Contudo, esta foi composta predominantemente por
espécies anemocóricas, principalmente as pertencentes à família Asteraceae. Na Ilha, espécies
características de ambientes em estágios iniciais de sucessão, tais como as pertencentes às
famílias Asteraceae, Euphorbiaceae, Melastomataceae e Meliaceae são dominantes, tanto em
número de espécies quanto em número de indivíduos (V. ZIPPARRO, dados não publicados). A
família Myrtaceae, que freqüentemente apresenta elevada riqueza específica e importância
fitossociológica em áreas de floresta Atlântica (SANCHES et al., 1999; SCUDELLER;
MARTINS; SHEPHERD, 2001; SZTUTMAN; RODRIGUES, 2002; ZIPPARRO et al., 2005),
está pouco representada na Ilha Anchieta, assim como outras famílias características deste bioma,
tais como Lauraceae, Myristicaceae e Sapotaceae.
Diferentemente de outras áreas de floresta Atlântica (ZIPPARRO et al., 2005), na Ilha
Anchieta as lianas contribuíram para o aumento de espécies com propágulos anemocóricos
(CALDERÓN-MILLER, 2008), fato que, somado com a falta de distribuição regular de recursos
à fauna (GENINI; GALETTI; MORELLATO, 2008) e baixa freqüência de espécies produtoras
de frutos carnosos e energéticos, tais como mirtáceas e lauráceas, torna os ambientes estudados
muito pouco atrativos à fauna, o que deve ser levado em consideração em processos de
restauração florestal. Autores indicam que a intensidade de degradação do ambiente e os recursos
florísticos para a regeneração são inversamente proporcionais, sendo baixa a disponibilidade de
sementes, de plântulas e de árvores adultas em ambientes degradados (BROWN; LUGO, 1990;
UHL; BUSCHBACHER; SERRAO, 1988; WIJDEVEN; KUZEE, 2000).
As espécies anemocóricas são comuns em ambientes degradados ou bioticamente
empobrecidos (WUNDERLE, 1997). Tornando-se dominantes, podem impedir o estabelecimento
de espécies zoocóricas causando a diminuição da diversidade local, já que são pouco atrativas
para os frugívoros e possíveis dispersores de sementes (WUNDERLE, 1997). De fato, além das
espécies anemocóricas, as espécies mais abundantes na chuva de sementes nos três ambientes
foram espécies pioneiras ou secundárias iniciais tais como Cecropia glaziovi, Miconia sp.,
Rapanea sp. e Alchornea triplinervia, apresentando limitação na chuva de sementes para a
maioria das espécies zoocóricas (CALDERÓN-MILLER, 2008; HOLL, 1999).
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Como reflexo da baixa dispersão de sementes e chegada de propágulos alóctones ao
ambiente (ALVES, 2008; CALDERÓN-MILLER, 2008) e alta predação de sementes (M.
FLEURY, Capítulo 2), o banco de sementes na Ilha Anchieta é formado por poucas espécies
lenhosas, sendo estas correspondente as mais presentes na chuva de sementes (CALDERÓNMILLER, 2008). Somado a isso foi registrada uma alta mortalidade de plântulas na Ilha Anchieta
(72,27%), sendo superior no tratamento aberto aos vertebrados para todas as espécies em todos os
ambientes, demonstrando o forte efeito negativo desses animais para o estabelecimento das
plântulas.
Portanto o plantio de mudas de espécie arbóreas, técnica amplamente utilizada para a
reconstituição do ambiente florestal (GONÇALVES; NOGUEIRA JR.; DUCATTI, 2003;
RODRIGUES; GANDOLFI, 2004), seria uma técnica de alto custo e baixa eficiência, sendo
necessárias medidas anteriores a esse processo. A erradicação ou controle das populações de
mamíferos exóticos tem sido sugerida e se demonstrada como um importante mecanismo
acelerador do processo de regeneração, propiciando a rápida recolonização por espécies nativas e
aumentos na cobertura vegetal e da diversidade em ecossistemas de ilhas (CAMPBELL;
DONLAN, 2005; DONLAN et al., 2003; DONLAN; TERSHY; CROLL, 2002; DONLAN;
WILCOX, 2008; KRAJICK, 2005; SAMWAYS et al., 2008).
Samways et al. (2008) descrevem as etapas implementadas do processo de restauração
exitoso da Ilha de Cousine (arquipélago de Seychelles), o qual foi composto por três fases: (1)
fase “da limpeza”, com a eliminação da caça da fauna nativa e erradicação das espécies
domésticas; (2) fase do controle de caça, remoção da vegetação exóticas, plantio de espécies
nativas, início de programas de monitoramento e primeiras reintroduções; e (3) fase de
continuidade, com extensão e readequação das fase 2. Assim como na Ilha Cousine, as primeiras
ações a serem instauradas deverão ser a de controle e/ou erradicação dos mamíferos introduzidos,
a remoção de espécies de plantas exóticas que aparentemente estão sendo controladas por estas
interações antagônicas e que disponibilizam recursos à fauna exótica (J. GENINI, comunicação
pessoal). A partir de então, medidas que beneficiem as interações mutualistas, como o aumento
complexidade estrutural da área pelo de distintos poleiros artificiais e naturais no campo aberto
para a atração das aves e morcegos dispersores de sementes, e a reintrodução de espécies
frugívoras de grande porte pode representar uma medida rápida para incrementar a chegada de
propágulos e o crescimento e a recuperação da vegetação perdida anteriormente incrementando a
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entrada de propágulos e acelerando o processo de sucessão no local. No entanto, assim como na
Ilha Cousine, o monitoramento e readequação das praticas deverão ser constantes. Ainda que a
tentativa de “imitar” o ambiente original seja uma meta inalcançável, uma vez que a composição
original foi alterada e a ilha atualmente esteja em uma nova trajetória ecológica (SAMWAYS et
al., 2008) é possível o retorno das espécies características da área, assistindo e direcionando os
processos naturais para a restauração (HOBBS; HARRIS, 2001).
Apesar de a erradicação e controle de espécies exóticas e/ou invasoras venha sendo
amplamente discutida e aplicada mundialmente (DONLAN et al., 2003; DONLAN; WILCOX,
2008; GHERARDI; ANGIOLINI, 2004; MYERS et al., 2000; SEYMOUR et al., 2005;
TEMPLE, 1990; TOWNS; ATKINSON; DAUGHERTY, 2006), o tema tem sido pouco
difundido no Brasil, onde conflitos entre os setores público, científico e gestor são latentes. A
implementação de ações de controle, erradicação e reintrodução devem ser vistas como uma área
de concentração da ecologia aplicada a partir da qual a adição e subtração de espécies revelará
processos, auxiliando a formulação de novas técnicas mais viáveis, ecologicamente e
financeiramente, de restauração e gerenciamento.
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