
 

 
 
 

 

 

 

 

EFEITO DA FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL NA 

PREDAÇÃO DE SEMENTES DA PALMEIRA JERIVÁ 

(Syagrus romanzoffiana) EM FLORESTAS 

SEMIDECÍDUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

MARINA FLEURY 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P I R A C I C A B A 

Estado de São Paulo – Brasil 

Julho - 2003 

Dissertação apresentada à Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”, Universidade de São Paulo, 

para a obtenção do título de Mestre em 

Ecologia de Agroecossistemas. 



 

 
 
 

 

 

 

EFEITO DA FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL NA 

PREDAÇÃO DE SEMENTES DA PALMEIRA JERIVÁ 

(Syagrus romanzoffiana) EM FLORESTAS 

SEMIDECÍDUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

MARINA FLEURY 

Bióloga 

 
 
 

Orientador: Prof. Dr. MAURO GALETTI RODRIGUES 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P I R A C I C A B A 

Estado de São Paulo – Brasil 

Julho – 2003 

Dissertação apresentada à Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”, Universidade de São Paulo, 

para a obtenção do título de Mestre em 

Ecologia de Agroecossistemas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO  - ESALQ/USP 

 
 

Fleury, Marina 
Efeito da fragmentação florestal na predação de sementes da 

palmeira jerivá (Syagrus romanzoffiana) em Florestas Semidecíduas do 
Estado de São Paulo / Marina Fleury. - - Piracicaba, 2003. 

88 p. : il. 

Dissertação (mestrado) - -  Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz, 2003. 

Bibliografia. 

     1. Animal predador 2. Fragmento florestal 3. Jerivá 4. Mamífero silvestre                 
5. Palmeira 6. Predação 7. Semente florestal I. Título 

CDD 634.6  
 

 
 

 
“Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor” 

 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico  

ao meu afilhado, 

 o sapinho João,  

aos seus pais,  

avós e bisos. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos professores Mauro Galetti, Pedro Jordano, Thadeu Couto, Luciano 

Verdade e Carlos Alberto Vetorazzi e seus alunos pela ajuda prestada.  

Agradeço aos colegas do LEA, pelos cafezinhos durante as tardes e churrascos 

as sextas. 

À Capes, Fapesp (96/10464-7) e Junta de Castilla y León pelo 

financiamento. 

Ao Sr. Magalhães (Faz. Barreiro Rico), à Fazenda S ão José, ao 

Condomínio Colinas do Atibaia e ao Instituto Florestal por me autorizarem a 

trabalhar em seus fragmentos.  À Célia, funcionária do IF na Estação Ecológica 

dos Caetetus, por ser sempre tão atenciosa conosco. 

À Laís, Flávia: Maria Flávia, Vinícius, Priscilla, Adriana, Christine, Mica, 

Janda, Bóris, Mussum, Pisgüi e Mink, grandes companheiros piracicabanos.  À 

Marisa e “nuestros heroes”. 

Ao Diego, por ser meu grande companheiro e por me ajudar com o 

trabalho de campo. Para finalizar, à minha famíli a (incluindo a Huete Verdugo) e 

amigos. 



  

  

 

 

SUMÁRIO 

 
Página 

 
LISTA DE FIGURAS...................................................................................................    vii 

LISTA DE TABELAS....................................................................................................    ix 

RESUMO......................................................................................................................    x 

SUMMARY.................................................................................................................    xiii 

1 INTRODUÇÃO..........................................................................................................    1 

2 REVISÃO DE LITERATURA.....................................................................................    5 

2.1 A fragmentação florestal........................................................................................    5 

2.2 A Mata Atlântica.....................................................................................................    6 

2.2.1 As palmeiras da Mata Atlântica...........................................................................    8 

2.2.1.1 Conseqüências  da  defaunação  e  da  fragmentação  nas  populações  de 

palmeiras..........................................................................................................    9 

2.2.2 Efeitos causados pela fragmentação florestal...................................................    11 

2.2.2.1 Efeito de borda...............................................................................................    11 

2.2.2.2 Extinção em fragmentos florestais.................................................................    12 

3 MATERIAL E MÉTODOS........................................................................................    14 

3.1 Descrição da espécie.....................................................................................    14 

3.2 Áreas de estudo..............................................................................................    15 

3.2.1 Parque Estadual do Morro do Diabo (MD).....................................................    15 

3.2.2 Estação Ecológica dos Caetetus (EEC).........................................................    17 



 vi 

3.2.3 Fazenda Barreiro Rico – Vivaeiro-Tabatingüera (VT) e Monal (Mo)..............    20 

3.2.4 Mata da Fazenda São José (SJ)....................................................................    22 

3.2.5 Mata do Ribeirão Cachoeira (RC)..................................................................    24 

3.2.6 Mata da Pedreira (Pe)....................................................................................    25 

3.2.7 Mata do Pomar (Po).......................................................................................    26 

3.3 Predação de sementes de Syagrus romanzoffiana........................................    28 

3.4 Caracterização da estrutura dos microhábitats..............................................    31 

3.5 Análise estatística...........................................................................................    35 

4 RESULTADOS...............................................................................................    38 

4.1 Predação de sementes de S. romanzoffiana..................................................   38 

4.2 Características da estrutura dos microhábitats..............................................    43 

5 DISCUSSÃO...................................................................................................    49 

5.1 Predação de sementes de Syagrus romanzoffiana........................................    49 

5.2 Características da estrutura dos  microhábitats...............................................  53 

5.3 A   fragmentação   florestal    e   a   predação   de   sementes  de  Syagrus 

romanzoffiana.................................................................................................    57 

6 CONCLUSÕES...............................................................................................    59 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...........................................................................    61 



 vii 

  

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Página 

1    Diagrama da metodologia utilizada para o estabelecimento dos pontos amostrais   

nos oito fragmentos de Floresta Semidecídua no Estado de São Paulo........... ..    30 

2    Metodologia empregada para o levantamento das características estruturais de 

vegetação dos microhábitats de  borda, interior de mata e clareira,  aplicado em  

cada  estação  experimental  dos oito fragmentos  avaliados  (MD, EEC, VT, Mo,      

SJ, RC, Pe e Po)..................................................................................................    33 

3   Percentagem total de sementes de Syagrus romanzoffiana predadas (preto),  e 

percentagem  relativa  nos três  microhábitats  a mostrados,  borda (BO, cinza   

escuro), clareira (CL,cinza) e interior de mata (IM, branco) nos oito fragmentos     

de Floresta Semidecídua amostrados..................................................................    38 

4    Semente de  Syagrus  romanzoffiana  predada  por cateto (Pecari tajacu)  e/ou 

queixada (Tayassu pecari)...................................................................................    42 

5   Semente de Syagrus romanzoffiana predada por pequeno roedor......................    42 

6   Sementes de Syagrus romanzoffiana predada por esquilo (Sciurus ingrami)......    43 

7    Diagrama    de   Shepard    para  a  validação   do  modelo   de  Escalonamento 

Multidimensional   não  métrico,  gerado   com   as   variáveis   estruturais   dos 

microhábitats  de  borda,  interior  de  mata  e  clareira  nos  oito  fragmentos de     

Floresta Semidecídua testados............................................................................    44 

 



 viii 

8    Dispersão dos valores dos autovetores gerados pela análise de escalonamento 

multidimensional  não métrico  (MDS) com as variáveis  estruturais  dos   

microhábitats de borda (�= BO), interior de mata (n = IM)  e clareira (g = CL)   

nos  oito fragmentos  de  Floresta  Semidecídua  (Po, Pe, RC, SJ, Mo, VT, EEC           

e MD).  As formas  elipsóides  são os  agrupamentos  de (A)  clareira, (B) borda           

e (C) interior de mata............................................................................................    46 



 ix 

     

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Página 

1  Lista de mamíferos não voadores do Parque Estadual do Morro do Diabo (Cüllen,  

1997).......................................................................................................................   16 

2  Lista de mamíferos  não -voadores da Estação Ecológica dos  Caetetus  (Cüllen, 

1997).......................................................................................................................   18 

3  Lista de mamíferos não voadores da mata do Vivaeiro Tabatingüera (1.471 ha), 

fragmento florestal pertencentes à Fazenda Barreiro Rico....................................   21 

4  Lista de mamíferos não voadores da mata do Monal (374 ha), fragmento florestal 

pertencentes à Fazenda Barreiro Rico..................................................................   22 

5  Lista de mamíferos não voadores da Mata da Fazenda São José (SJ).................   23 

6  Lista de  mamíferos  não-voadores encontrados no fragmento  florestal  Mata  do 

Ribeirão Cachoeira (Gaspar, 1997; dados não publicados)...................................   25 

7  Lista de mamíferos não-voadores do campus “Luiz de Queiroz”, da Universidade    

de São Paulo (Gheler-Costa, 2002)........................................................................   27 

8  Classes dos intervalos  de distância do ponto amostral  à estrutura  mais            

próxima ..................................................................................................................   35 

9  Índice de forma  (SI) dos fragmentos  MD  (Parque Estadual do Morro do Diabo),   

EEC (Estação Ecológica dos Caetetus), VT (Mata do Vivaeiro Tabatingüera), Mo 

(Mata do Monal), SJ (Mata São José), RC (Mata do Ribeirão Cacheira), Pe (Mata    

da Pedreira) e Po (Mata do Pomar).........................................................................   45 

 



 x 

 

 

 

 

EFEITO DA FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL NA PREDAÇÃO DE 

SEMENTES DA PALMEIRA JERIVÁ (Syagrus romanzoffiana) EM 

FLORESTAS SEMIDECÍDUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Autora: MARINA FLEURY 

Orientador: Prof. Dr. MAURO GALETTI RODRIGUES 

 

RESUMO 

O processo de fragmentação florestal, além do isolamento e da redução 

de hábitat, produz um aumento do microhábitat de borda. Este aumento leva à 

gradual perda de diversidade devido a alterações abióticas e bióticas fazendo 

com que remanescentes florestais não comportem a mesma diversidade que 

hábitats contínuos. O estabelecimento de espécies vegetal depende 

crucialmente do local onde as sementes são depositadas no ambiente, porém 

muito pouco se sabe sobre os efeitos da fragmentação florestal para a 

manutenção das características abióticas e bióticas dos microhábitats e seus 

efeitos na sobrevivência de sementes pós-dispersas, uma vez que a maioria 

dos estudos foi conduzida em florestas contínua. Este estudo teve como 

objetivo avaliar os efeitos da fragmentação florestal na predação de sementes 

da palmeira Syagrus romanzoffiana (“jerivá”) em três microhábitats (clareira, 

borda e interior de mata), testando oito fragmentos de Floresta Semidecídua (de 

9,5 a 33.845 ha). Os objetivos deste trabalho foram os de avaliar (1) se existe 

diferenças bióticas e abióticas entre os microhábitats de borda, interior de mata 

e clareira; (2) se o tamanho do fragmento florestal exerce influência para a 
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manutenção das características do microhábitats amostrados; (3) se os 

microhábitats testados diferem na sobrevivência de sementes de S. 

romanzoffiana pós-dispersas; (4) se o tamanho do fragmento influencia na taxa 

de predação de sementes; (5) quais das características estruturais avaliadas 

estão relacionadas com a predação de sementes de S. romanzoffiana  e (6) 

quais as características estruturais que estão correlacionadas com o tamanho 

do fragmento.  Foi concluído que fragmentos menores que 20 ha não possuem 

diferenças abióticas e bióticas por extrapolação da borda da mata a todo o 

fragmento, não sendo registrada nenhuma semente predada nestas áreas.  

Fragmentos de 230 a 380 ha possuem alta taxa de predação de sementes, 

sendo encontradas em todo o remanescente independente do microhábitat à 

medida que os fragmentos florestais com área superior a 1000 ha possuem 

uma menor taxa de predação e distinções abióticas e bióticas entre clareira, 

interior e borda de mata. Para a conservação de populações de jerivá em 

fragmentos florestais com área inferior a 1.000 ha são necessários planos de 

manejo, como medidas que visem o desenvolvimento de sub-bosque em 

fragmentos que estejam inteiramente sob efeito de borda, e a proteção de 

sementes pós-dispersas em fragmentos onde haja forte pressão de predadores 

de sementes. Investigações sobre os efeitos das alterações decorrentes do 

processo de fragmentação florestal na biologia reprodutiva de angiospermas 

são de suma importância para planos efetivos de planejamento, conservação e 

restauração, gerenciamento de áreas florestais. 
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Author: MARINA FLEURY 

Adviser: Prof. Dr. MAURO GALETTI RODRIGUES 

 

SUMMARY 

The effects of forest fragmentation, more than isolation and habitat 

reduction, increase the microhabitat edge.  This increasing leads to gradual 

biodiversity loss because of abiotic and biotic alterations, doing that forest 

fragments support less species when compared with continuous forest.  The 

establishment of plants depends crucially on the place where their seeds were 

deposited on the environment, but very little is known about the effects of forest 

fragmentation on microhabitats abiotic and biotic conditions maintenance and 

their effects for seed survival, once that most studies have been carried out in 

large forest.  In this study, we evaluate the effects of forest fragmentation on 

Syagrus romanzoffiana seed predation in three microhabitats (gaps, understory 

and forest edge), testing eight semi-deciduous forest fragments (9.5 to 33,845 

ha).  Our objectives were to test  (1) if there are abiotic and biotic differences 

among gap, understory and forest edge;  (2) if the size of forest fragment 

influence the maintenance of microhabitats condition;  (3) if the microhabitats 

differs on S. romanzoffiana seed survival;  (4) if forest size influence on seed 

predation rate;  (5) which structure characteristics evaluated are related with S. 

romanzoffiana seed predation; and (6) which structure characteristics are 
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related with forest fragment area.  We conclude that forest with less than 20 ha 

do not support abiotic and biotic distinction, with the forest edge overspread the 

whole reminiscent.  In these forest fragments, we did not find any seed 

predated.  Fragments with 230 to 380 ha had higher seed predation rates, with 

no differences among the tested microhabitats. Forest fragments with more than 

1,000 ha differ among microhabitats biotic ally and idiotically, and had lower 

seed predation.   We conclude that for Syagrus romanzoffiana populations be 

conserved in isolated forest areas with less than 1,000 ha are necessaries 

managing plans, as developing understory at remnants with the whole area 

under edge effect, and post-dispersed seed protection at fragments with high 

seed predation.  The knowledge of the effects of forest fragmentation on 

angiosperms reproductive processes is essentially for managing, planning, 

restoration and conservation of forested areas. 

 



 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

As florestas tropicais, definidas por Norman Myers (1984) como “a 

melhor celebração da vida na Terra”, têm sido foco de pesquisas com caráter 

conservacionista devido ao fato de não existir outro ecossistema que se iguale 

em diversidade de espécies e na complexidade ecológica (Laurance & 

Bierregaard, 1997 e Withmore, 1997).  Os ecossistemas tropicais retêm metade 

do número de espécies mundiais em somente 7% da área do planeta e, apesar 

de sua importância biológica, as matas vêm sendo amplamente desmatadas, 

fragmentadas, queimadas, suas madeiras exploradas e seus animais caçados 

em taxas alarmantes (Wilson, 2001). 

A fragmentação e perda de hábitat são processos intimamente 

relacionados (Laurance & Bierregaard, 1997).  A alteração da cobertura do solo 

produz, além da perda direta de hábitat, a redução no tamanho das populações 

e aumento na distância entre fragmentos, efeito que dificulta intercâmbio de 

indivíduos ou a reposição por recolonização de eventuais extinções. Um dos 

efeitos mais evidentes oriundos do processo de fragmentação florestal é o 

aumento da relação perímetro/superfície das florestas, aumentando da 

permeabilidade as condições impostas pelo ecossistema periférico por efeito de 

borda (Estrada & Coates-Estrada, 2002; Hill & Curran, 2001; Honnay et al., 

2002 e Turner, 1996). 

A borda da mata pode ser considerada um microhábitat transicional 

entre os ecossistemas florestal e o adjacente, cuja criação pode induzir a 

alterações microclimáticas (Báldi, 1999; Camargo & Kapos, 1995; Copplestone 

et al., 2000; Jose et al., 1996; Kapos, 1989; Kapos et al., 1997; Malcolm, 1994; 
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Matlack, 1994; Turton & Freidburger, 1997;  Willians-Linera, 1990 e Young & 

Mitchell, 1994),  causando aumentos na mortalidade de árvores (Laurance et 

al.,1998; 2000; e Williamson et al., 2000), na densidade arbórea (Williams-

Linera, 1990), no desenvolvimento vegetal e na invasão de espécies arbóreas 

(Brothers & Spingarn, 1992 e Murcia, 1995), e diminuição do recrutamento de 

plântulas (Benítez-Malvido, 1998 e Wahungu et al., 2002). 

Estas alterações resultam na formação de um microhábitat antrópico, 

distinto dos florestais, com diferente composição de espécies e estrutura da 

vegetação (Brown & Hutchings, 1997; Laurance, 1991; 1994; Lovejoy et al., 

1986 Restrepo et al., 1999; Restrepo & Gómez, 1999 e Saunders et al., 1991).  

Em longo prazo estas alterações podem afetar drasticamente os processos 

ecológicos como polinização, predação, comportamento territorial e hábitos 

alimentares das espécies (Janzen, 1988; Laurance, 1991; 1994; Lovejoy et al., 

1986; Restrepo & Gomez, 1999 e Restrepo et al., 1999) levando à perda da 

diversidade de plantas e animais, e em casos extremos, ocasionando total 

defaunação (Brown & Heske, 1990; Redford, 1992 e Terborgh, 1988). 

O tamanho do fragmento influencia fortemente nos processos 

ecológicos, principalmente devido as mudanças induzidas pela formação da 

borda (Collinge, 1996).  A intensidade do efeito de borda é inversamente 

proporcional ao tamanho do fragmento (Ranta et al., 1998). Conseqüentemente, 

fragmentos pequenos possuem maior proporção de ambiente alterado, e assim, 

espécies vegetais e animais que dependem das condições exclusivas do 

interior da mata perdem seus hábitats pela expansão da borda ao interior do 

remanescente (Stevens & Husband, 1998).  

Pequenos fragmentos florestais podem não possuir condições típicas 

de interior de mata, e como resultado podem sofrer mudanças dramáticas na 

composição natural de espécies de mamíferos (Fonseca & Robinson, 1990; 

Laurance, 1994; Stevens & Husband, 1998 e Yahner, 1988). 

Os microhábitats possuem condições bióticas e abióticas próprias, as 

quais diferem em qualidade para a sobrevivência de sementes e plântulas 
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(Benítez-Malvido & García-Gúzman, 1999; Burkey, 1993; Cintra, 1997 a; b; 

Laurance, 1994; Malcolm, 1994; Russell & Schupp, 1998; Schupp & Frost, 

1989; Schupp & Fuentes, 1995; Schupp, 1988 a; b; e 1993).  Laurance (1994) e 

Malcolm (1994) sugerem que a predação de sementes na borda da mata possa 

ser alta devido à grande densidade de pequenos mamíferos neste microhábitat; 

porém Burkey (1993) constatou que há uma diminuição na predação de 

sementes por roedores à medida que se aproxima da borda da mata. 

Nos fragmentos florestais existe uma maior incidência de clareiras 

formadas por quedas de árvores devido ao aumento da ação dos ventos 

(Laurance, 1994; Laurance et al., 1998; 2000 e Malcolm, 1994).  Estudos 

indicam que em clareiras há um aumento de patógenos e, conseqüentemente, 

maior taxa de mortalidade de sementes (Auspurger, 1983 e 1984), além de 

pequenos e médios mamíferos predadores de sementes (como pacas e ratos) 

usarem este microhábitat como abrigo contra seus predadores naturais 

(Emmons, 1982 e Schupp, 1988 c).  Autores testando a predação de sementes 

em clareiras e interior de mata encontraram maiores taxas de predação nas 

clareiras, concluindo que este microhábitat não corresponde a um local seguro 

(“safe site”) para o estabelecimento de sementes (Augspurger, 1983; 1984; 

Cintra, 1997 e Schupp et al., 1989).  

A maioria dos estudos realizados com predação de sementes não 

considera o tamanho da área estudada e/ou o possível efeito da defaunação 

nesse processo (Burkey, 1993; Cintra, 1997 a; b; Forget & Milleron, 1991; 

Forget, 1997; Janzen & Martin, 1982; Russell & Schupp, 1998; Sánchez-

Cordero & Martínez-Gallardo, 1998; Schupp, 1988 a; b; 1990;  Schupp & Frost, 

1989; Schupp & Fuentes, 1995; Smythe, 1986 e 1989; porém veja Santos et 

al.1999; Santos & Tellería, 1994; Tellería et al., 1991; Wright et al., 2000 e 

Wright & Duber, 2001). 

Os objetivos deste trabalho foram avaliar  (1) se existe diferenças 

bióticas e abióticas entre os microhábitats de borda, interior de mata e clareira; 

(2) se o tamanho do fragmento florestal exerce influência para a manutenção 
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das características do microhábitats amostrados;  (3) se os microhábitats 

testados diferem na sobrevivência de sementes de Syagrus romanzoffiana pós-

dispersas; (4) se o tamanho do fragmento influencia na taxa de predação de 

sementes; (5) quais das características estruturais avaliadas estão relacionadas 

com a predação de sementes de S. romanzoffiana e (6) quais as características 

estruturais que estão correlacionadas com o tamanho do fragmento. 

Investigações como esta são importantes para a conservação de 

florestas tropicais, uma vez que as reservas atuais se encontram em sua 

maioria na forma de pequenos fragmentos defaunados sob alta influência dos 

efeitos de borda (Laurance, 1999).  A compreensão dos processos ecológicos 

“chave” podem trazer informações fundamentais para o manejo de espécies 

florestais e recuperação de áreas degradadas. Em florestas tropicais os 

processos de reprodução e de sobrevivência vegetal, para a maioria das 

espécies, envolvem interações com animais (Silva & Tabarelli, 2000).  A 

manutenção das áreas manejadas ou recuperadas dependerá da presença dos 

processos de interação animal-planta, como polinização, frugivoria, dispersão e 

predação de sementes e herbivoria.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 A fragmentação florestal 

 

A fragmentação florestal é o processo no qual áreas contínuas são 

subdivididas em áreas de tamanho reduzido devido a destruição do hábitat 

(Lovejoy et al., 1986), constituindo ilhas do ecossistema original inseridos em 

uma matriz com diferentes ecossistemas (Saunders et al., 1991). Porém nem 

sempre fragmentos podem ser inferidos como ilhas pois, dependendo da 

permeabilidade da matriz e do grau de isolamento,  o remanescente pode ter 

um alto fluxo de animais e propágulos (Metzger, 2000 e Steffan-Dewender et 

al., 2002). 

Grande parte dos sistemas fragmentados não sustenta a mesma 

diversidade de espécies encontradas em ecossistemas originais por influência 

do “efeito de borda” (Burkey, 1993; Carvalho & Vasconcelos, 1999; Chiarello, 

1999; Lovejoy et al., 1986; Lynam & Billick, 1999; Mesquita et al., 1999; Sizer & 

Tanner, 1999 e Tabarelli et al., 1999).  A transição entre o fragmento florestal e 

o ecossistema adjacente é muito abrupta, criando uma borda que expõe a 

floresta às condições encontradas na matriz adjacente.  A porção externa da 

mata adjacente à borda se torna parte da zona de transição, ocasionando 

mudanças microclimáticas, como aumento da temperatura e ressecamento 

próximo a borda (Báldi, 1999; Jose et al., 1996; Turton & Freidburger, 1997; 

Willians-Linera, 1990, Young & Mitchell, 1994) acarretando em alterações na 

composição de espécies e na estrutura da vegetação (Brand & George, 2000; 

King & DeGraaf, 2002; Laurance, 1991; 1994; Lovejoy et al., 1986 Moruzzi et 
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al., 2002 e Saunders et al., 1991). Em longo prazo a alteração da estrutura 

florestal pode afetar drasticamente os processos ecológicos como polinização, 

predação, comportamento territorial e hábitos alimentares das espécies (Aizen 

& Feinsinger 1994 a; b; Cadenasso & Pickett, 2000l; Janzen, 1988; Laurance, 

1991; 1994; Lovejoy et al., 1986; Myster & Pickett, 1993; ), causando perda da 

diversidade de plantas e animais, e em casos extremos, levando a total 

defaunação (Brown & Heske, 1990; Redford, 1992 e Terborgh, 1988). 

 

2.2 A Mata Atlântica 

 

Atualmente, não só a comunidade científica mas diversos setores como a 

mídia e a população em geral, têm observado atentamente o processo de 

fragmentação e destruição de florestas tropicais.  Este interesse se dá por ser 

um fenômeno mundial e por sua importância na conservação da biodiversidade 

(Conservation-International, 2000; Myers et al., 2000 e Viana & Tabanez, 1997).  

A Mata Atlântica possui altos níveis de diversidade biológica e endemismo 

(Conservation-International, 2000), contendo 7% das espécies mundiais, muitas 

endêmicas no status de ameaçadas de extinção (Quintela, 1990), o que 

associado ao fato de ser um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo, 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).  

Antes da chegada dos primeiros colonizadores europeus na costa 

brasileira durante o século XVI, a Mata Atlântica cobria de 1,0 a 1,5 milhões de 

quilômetros quadrados, estendendo-se do Rio Grande do Norte (6o N) ao Rio 

Grande do Sul (30o S), sendo a floresta tropical com maior gradiente latitudinal 

(Brown & Brown, 1992 e SOS Mata Atlântica & INPE, 1992) e representando 

12% do total de cobertura do território brasileiro.  Após quinhentos anos de 

colonização a Mata Atlântica é considerada um dos ecossistemas mais 
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ameaçados do planeta (Brown & Brown, 1992 e SOS Mata Atlântica & INPE, 

1992), com 95% das florestas devastadas e os 5% restantes encontradas como 

pequenos fragmentos florestais isolados e de difícil acesso (SOS Mata Atlântica 

& INPE, 1992 e 1993). 

A Mata Atlântica pode ser subdividida em duas regiões por diferenças 

pluviométricas e climáticas (Joly et al., 1991 e Leitão Filho, 1993).  A primeira é 

constituída pela Floresta Ombrófila, a qual originalmente cobria toda a extensão 

da costa atlântica brasileira, e a segunda pela Floresta Semidecídua, situada a 

oeste estendendo-se à região de planalto.  A Floresta Semidecídua possui uma 

precipitação média anual inferior a da Floresta Ombrófila, com uma pronunciada 

estação seca durante o outono e o inverno (período entre os meses de abril a 

setembro).   

Grande parte dos remanescentes de Mata Atlântica se encontra ao longo 

da costa (Floresta Ombrófila), ao passo que, devido às expansões industriais, 

urbanas e agrícolas, restam somente 280.000 ha de Floresta Semidecídua 

(SOS Mata Atlântica & INPE, 1993), correspondendo a 2% da sua cobertura 

vegetal original e constituindo-se no ecossistema mais fragmentado e 

ameaçado do Domínio de Mata Atlântica (Viana & Tabanez, 1996). 

Originalmente as Florestas Semidecíduas cobriam a maior parte dos 

Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo (Passos, 1998), 

e atualmente são fragmentos moldados pelo isolamento, extrativismo seletivo e 

incêndios, além dos reflexos das atividades agrícola, industrial e urbana (Viana 

& Tabanez, 1996), porém ainda sustentam grande diversidade vegetal 

(Quintela, 1990 e Pagano, 1987).  



 

 

8

 
 

 

2.2.1 As palmeiras da Mata Atlântica 

 

Na Mata Atlântica ocorrem 40 espécies de palmeiras, sendo muitas 

dessas endêmicas (Henderson et al., 1995).  Estudos que descrevem dietas de 

aves e mamíferos neste bioma têm demonstrado que os frutos de palmeiras 

são utilizados por uma ampla variedade de animais, como psitacídeos, tucanos, 

morcegos, roedores e primatas (Bonadie & Bacon, 2000, Galetti et al., 1992; 

Galetti et al., 1999; Facure & Giaretta, 1996; Facure & Monteiro-Filho, 1996; 

Janzen, 1982; Olmos, 1997 e Reis et al., 2000). 

Apesar da sua diversidade e importância para a fauna, estudos sobre 

as palmeiras da Mata Atlântica são escassos, com exceção de espécies com 

importância econômica, como o palmito juçara (Euterpe edulis; Cardoso et al., 

2000;  de Carvalho et al., 1999; Galetti et al., 1999; Matos & Watkinson, 1998;  

Matos et al., 1999 e Reis et al., 2000). 

Algumas populações de Euterpe edulis estão altamente ameaçadas 

pelo corte ilegal e exploração intensiva (Galetti & Fernandez, 1998 e Reis et al., 

2000).  Os frutos do palmito são consumidos por pelo menos 30 espécies de 

aves e 15 de mamíferos (Galetti et al., 1999 e Zimmermann, 1999), sendo 

considerada “espécie chave”  para diversas aves da Mata Atlântica (Sick, 1997). 

O corte massivo sem manejo do palmito certamente modifica drasticamente a 

comunidade de aves frugívoras, sendo que algumas podem depender dessa 

palmeira (Galetti & Aleixo, 1998). 

Assim como o palmito juçara, outras espécies de palmeiras da Mata 

Atlântica, como o jerivá (Syagrus romanzoffiana) podem estar sendo 

drasticamente afetadas por ações antrópicas – como pela perda de hábitats 

específicos para o seu estabelecimento ou pela extinção local de seus 

principais dispersores de sementes causados por perda de hábitat e/ou pressão 

de caça (Wright et al., 2000 e Wright & Duber, 2001).  A compreensão dos 
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processos de interação ecológica animal-planta, bem como o estudo das 

causas das intervenções antrópicas nestes processos é um passo inicial e de 

fundamental importância para a conservação desta família. 

 

 

2.2.1.1 Conseqüências da defaunação e da fragmentação nas 

populações de palmeiras 

 

As palmeiras são reconhecidas como espécies importantes por 

exercerem um papel fundamental na alimentação de diversos animais nas 

florestas tropicais (Zona & Henderson, 1989).  Esta característica,  associada 

ao fato de muitas espécies de palmeiras serem assincrônicas fenologicamente, 

isto é, com período de frutificação distinto de outras espécies que tem frutos 

consumidos por animais e/ou possuírem longos períodos de frutificação, faz 

com que seus frutos sejam um recurso disponível em épocas de escassez de 

frutos e assim, alguns autores consideraram as palmeiras como “espécies-

chave” nesses ambientes (Peres, 1994 e Terborgh, 1986 a),  apesar de poucos 

estudos terem testado essa hipótese (Galetti & Aleixo, 1998). 

Tanto a fragmentação florestal como a defaunação afetam diretamente 

a herbivoria e o recrutamento de diversas espécies tropicais (Terborgh et al., 

1993; Wright et al., 2000 e Wright & Duber, 2001).  Poucos estudos,  no 

entanto,  têm investigado os efeitos desses processos sobre palmeiras e suas 

interações (Scariot, 1998;  Wright et al., 2000 e Wright & Duber, 2001).  

Turner et al. (1996), compilando os resultados de estudos realizados 

em hábitats fragmentados, demonstrou que na maioria dos casos, fragmentos 

pequenos e isolados possuem menor riqueza de mamíferos, aves, anuros e 

insetos.  Como os frugívoros têm sido indicados como o grupo dominante nas 

florestas tropicais (Terborgh, 1986 b), esses resultados sugerem que 
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dispersores potenciais vêm sendo perdidos em diversos hábitats pelo processo 

de fragmentação.  

Mamíferos de médio e grande porte (como cut ias,  porcos do mato e 

antas) são fundamentais na manutenção de diversos processos ecológicos, 

como a herbivoria, dispersão e predação de sementes, principalmente para 

plantas de sementes grandes como Syagrus romanzoffiana e outras espécies 

de palmeiras (Asquith et al., 1999; Dirzo & Miranda, 1990; Forget, 1996 e 

Terborgh & Wright, 1994).  Além da sua vulnerabilidade à fragmentação por 

possuírem baixas densidades populacionais, esses animais são os mais 

procurados por caçadores (Peres, 2000 e Redford, 1992), de forma que muitos 

locais da Mata Atlântica já estão defaunados, e outros notadamente “florestas 

vazias” (sensu Redford, 1992).  

Scariot (1999), avaliando os efeitos da fragmentação da Floresta 

Amazônica sobre a diversidade de palmeiras, forneceu indícios da 

vulnerabilidade dessas plantas à fragmentação ao demonstrar que fragmentos 

pequenos possuem uma menor riqueza de espécies no estágio de plântulas do 

que fragmentos maiores ou áreas contínuas.  Por sua vez, Wright et al. (2000) 

estudando o efeito da caça na abundância de mamíferos e na dispersão e 

predação de duas espécies de palmeiras no Panamá demonstraram que tanto 

as abundâncias de mamíferos quanto a proporção de sementes dispersas são 

inversamente correlacionadas com a intensidade de caça.  As evidências 

fornecidas por esses autores demonstram a necessidade de mais estudos 

avaliando o impacto da fragmentação e da defaunação sobre populações de 

palmeiras. 
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2.2.2 Efeitos causados pela fragmentação florestal 

2.2.2.1  Efeito de borda 

O aumento da relação perímetro/superfície causados pelo processo de 

fragmentação florestal incrementa sua permeabilidade às condições ambientais 

e penetração de espécies exóticas encontradas nos hábitats periféricos 

(Estrada & Coates-Estrada, 2002; Hill & Curran, 2001 e Turner, 1996).  Janzen 

(1986) indica a existência de ameaças externas, que afetam tanto as interações 

ecológicas como a persistência das espécies dentro dos fragmentos, de que se 

deriva o conceito de “efeito de borda”.  O efeito de borda é definido por Murcia 

(1995) como “uma zona ecótone, resultado da interação de ecossistemas, o 

florestal e o adjacente, separados por uma transição abrupta”. 

Em florestas contínuas o microhábitat de borda se restringe à área no 

entorno das clareiras formadas por deslizamentos ou queda de grandes 

árvores, nas margens de rios ou outros distúrbios naturais, mas em fragmentos 

florestais, torna-se um ambiente mais representativo.  A redução em área 

decorrente do processo de fragmentação produz o aumento da relação 

perímetro/superfície (Ranta et al., 1998) e, conseqüentemente, fragmentos com 

pequenas áreas têm uma maior permeabilidade às condições ambientais 

encontradas nos hábitats periféricos decorrente da expansão da borda para o 

interior da mata (Fonseca & Robinson, 1990; Chen et al., 1993 a; b; Laurance, 

1994; Stevens & Husband, 1998 e Yahner, 1988). 

Existem três tipos de efeitos causados por ação da borda: os abióticos, 

os bióticos diretos e os bióticos indiretos.  Os efeitos abióticos envolvem 

alterações nas condições microclimáticas, os bióticos diretos são as mudanças 

na composição, distribuição e abundância das espécies devido as alterações 

físicas próxima à borda, e os efeitos bióticos indiretos, que são as mudanças 

nas interações ecológicas como parasitismo, competição, predação, polinização 

e dispersão de sementes, decorrentes das mudanças causadas pelos efeitos 
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bióticos diretos (Aizen & Feinsinger, 1994 a; b; Doak et al., 1992; Laurance et 

al., 1997 e Murcia, 1995). 

 

2.2.2.2 Extinção em fragmentos florestais 

 

A transformação dos ecossistemas originais em cultivos e pastagens, e 

conseqüente expansão de bairros residenciais e/ou industriais próximos à área 

agrícola são processos comumente observados (Withmore, 1997) e que 

causam perda de diversidade por efeitos da fragmentação, isolamento e 

redução superficial dos remanescentes florestais (Saunders et al., 1991). 

A fragmentação florestal e a perda de hábitat são processos 

intimamente relacionados (Laurance & Bierregaard, 1997).  Os efeitos causados 

pelo Homem durante e após a atividade humana, porém, vão muito além da 

perda direta de hábitat, causando a redução do tamanho das populações e 

aumento na distância entre os remanescentes florestais, fatores que dificultam 

o intercâmbio de indivíduos e/ou reposição por recolonização a eventuais 

extinções.  O aumento na relação perímetro/superfície nos fragmentos florestais 

aumenta sua permeabilidade não só às condições ambientais presentes nos 

ecossistemas adjacentes, mas também à penetração de espécies exóticas 

(Estrada & Coates-Estrada, 2002; Hill & Curran, 2001 e Turner, 1996), podendo 

representar uma ameaça às espécies locais. 

Heywood et al. (1994) documentou que em ecossistemas tropicais o 

número de espécies extintas é muito inferior do que as esperadas pelas curvas 

de espécie-área.  Na Mata Atlântica, apesar de ter sido reduzida a 5% de sua 

cobertura original, Brown & Brown (1992) não registraram extinções de plantas 

vasculares, mamíferos, aves ou borboletas. Os autores inferem que a Mata 

Atlântica pode ter sempre existido como um grande mosaico de diferentes 

hábitats, cada qual composto por sua biota característica. 
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As baixas taxas de extinção pode ser resultado do processo descrito 

por Channel & Lomolino (2000), onde estudando a contração de hábitat de 245 

espécies de diferentes grupos taxonômicos e regiões geográficas, concluíram 

que 90% das espécies estudadas persistem  pelo menos na região periférica da 

área de vida, e sugerem que a porção externa seja considerada para a 

conservação de espécies.  Brooks (2000), replicando Channel e Lomolino 

(2000), afirma que dados como os apresentados pelos autores são escassos 

para áreas consideradas "pontos quentes", e que áreas geograficamente 

marginais tendem a ser também ecologicamente marginais, sujeitas à extinção. 

Corlett & Turner (1997) e Turner et al. (1996) registraram a extinção de 

algumas espécies vegetais em Singapura, com a permanência de 99,8 % de 

espécies na floresta contínua contra 71% em fragmentos florestais. Os autores 

afirmam que há a possibilidade de que os indivíduos amostrados possam ter 

sido recrutados antes da extinção, uma vez que muitas espécies tropicais 

arbóreas são centenárias.  Este fator pode estar relacionado com a baixa taxa 

de extinção de espécies arbóreas nos biomas tropicais. Corlett & Turner (1997) 

notaram também que cerca de 50% das espécies de aves de interior de mata 

haviam sido localmente extintas, e que as espécies remanescentes eram de 

hábitos generalistas e que se tornaram abundantes. 

Para Whitmore (1997), a hipótese de que a sobrevivência de espécies 

em fragmentos florestais é muito superior que a esperada na curva de 

espécie/área pode estar equivocada por não considerar que o fenômeno possa 

ser temporal.  Muitas espécies não possuem número suficiente de indivíduos 

que assegure sua perpetuação, e espécies que hoje são numerosas podem vir 

a se tornar extintas (Heywood et al., 1994); além disso, muitos remanescentes 

ainda não estão sob influência dos efeitos de borda devido a recente formação 

do fragmento (Kapos et al. ,1997 e McAlpine et al., 2002). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Descrição da espécie 

A palmeira Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm., popularmente 

conhecida por jerivá, é comumente encontrada na Argentina, Uruguai, Paraguai 

e nas regiões central e sudeste do Brasil,  sendo facilmente encontrada na 

Floresta Semidecídua do Estado de São Paulo (Henderson et al., 1995).  Seus 

frutos são globosos, com aproximadamente 2,5 cm de diâmetro e massa 1,62 ± 

0,3 g, com exocarpo macio e endocarpo lenhoso (Galetti et al., 1992 e Fleury & 

Galetti, submetido).  Esta espécie frutifica durante todo o ano, porém o pico de 

maturação dos frutos ocorre principalmente nos meses de fevereiro a agosto, 

produzindo anualmente grande quantidade de sementes viáveis (Otani & 

Galetti, dados não publicados).  

Os frutos do jerivá são consumidos principalmente por mamíferos, 

apesar de freqüentemente serem observadas em regurgitações de jacus 

(Penelope obscura; Guix et al., 2001 e observação pessoal).  Antas (Tapirus 

terrestris) consomem os frutos de S. romanzoffiana em grande quantidade, 

podendo ser encontradas em uma única defecação até 300 sementes desta 

espécie (Galetti et al., 2001).  Macacos prego (Cebus apella), bugios (Alouatta 

guariba) e esquilos (Sciurus ingrami) também foram observados dispersando 

e/ou predando sementes desta espécie (Galetti et al.1992; Olmos et al., 1999 e 

Paschoal & Galetti, 1995).  

A palmeira S. romanzoffiana pode ser encontrada praticamente em 

todas as formações vegetais dos Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul (Henderson 
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et al., 1995).  As palmeiras ocorrem em densidade de 15 palmeiras ha¯1  nas 

Florestas Semidecíduas (César & Leitão Filho, 1990 e Galetti et al.,1992).  

 

 

3.2 Áreas de estudo 

3.2.1 Parque Estadual do Morro do Diabo (MD) 

 

O Parque Estadual do Morro do Diabo (33.845 ha, 52º05’ e 52º30’ W e 

22º15’ e 22º40’ S) está localizado na região do Pontal do Paranapanema à 

margem direita do rio Paranapanema em sua confluência com o rio Paraná, no 

extremo oeste do Estado de São Paulo. É considerada a reserva de Floresta 

Mesófila Semidecídua melhor protegida do interior do Estado (Schlitter et al., 

1995), sendo raramente registrada a presença de caçadores e outros tipos de 

pressão antrópica (Cüllen et al., 1999).  

O clima da região é, segundo a classificação de Koeppen, do tipo CWA, 

com chuvas concentradas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, sendo 

maio, junho e julho os meses mais secos do ano.  A precipitação média anual 

neste remanescente é de 1.200 mm (Valladares-Pádua, 1987). 

As famílias com maior predominância, em percentagem do número de 

gêneros, espécies e indivíduos são Leguminosae, Euphorbiaceae e Myrtaceae, 

seguidas por Rutaceae, Lauraceae, Meliaceae e Moraceae, tendo sido 

amostrados 37 famílias, 85 gêneros e 104 espécies (Schlitter et al., 1995). 

A fauna no MD encontra-se bem preservada abrigando mamíferos de 

grande porte (Cüllen, 1997; Cüllen et al., 2001; Tabela 1). 
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Tabela 1.  Lista de mamíferos não voadores do Parque Estadual do Morro do Diabo 

(Cüllen, 1997). 

 
PARQUE ESTADUAL DO MORRO DO DIABO (33.845 ha) 

Ordem Espécie 

DIDELPHIMORPHIA Didelphis marsupialis 

 Didelphis albiventris 

 Philander opossum 

 Chironectes minimus 

 Myrmecophaga tridactyla 

 Tamandua teradactyla 

XENARTHRA Euphactus sexcintus 

 Cabassous unicintus 

 Dasypus novecintus 

 Dasypus septemcinctus 

PRIMATES Cebus apella 

 Alouatta guariba 

 Leonthopithecus chrysopygus 

 Brachyteles arachnoides 

CARNIVORA Cerdocyon thous 

 Chysocyon brachyurus 

 Procyon cancrivorous 

 Nasua nasua 

 Galictis vittata 

 Eira barbara 

 Lutra longicaudis 

 Pteronura brasiliensis 

 Panthera onca 

 Puma concolor 
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Tabela 1.  Lista de mamíferos não voadores do Parque Estadual do Morro do Diabo 

(Cüllen, 1997). 

 
PARQUE ESTADUAL DO MORRO DO DIABO (33.845 ha) 

 Herpailurus yaguarondi 

 Leopardus pardalis 

 Leopardus weidi 

 Leopardus tigrinus 

PERISSODACTYLA Tapirus terrestris 

ARTIODACTYLA Pecari tajacu 

 Tayassu pecari 

 Manzama americana 

 Manzama gouazoubira 

RODENTIA Sciurus aestuans 

 Coendou prehensilis 

 Hydrochaeris hydrochaeris 

 Agouti paca 

 Dasyprocta agouti 

LAGOMORPHA Silvilagus brasiliensis 

 

 

3.2.2 Estação Ecológica dos Caetetus (EEC) 

 
A Estação Ecológica dos Caetetus (2.178 ha, 49º40’ e 49º44’ W e 

22º22’ e 22º26’ S) está localizada nos Municípios de Gália e Alvinlândia, interior 

do Estado de São Paulo.  Possui uma topografia ondulada em quase toda a sua 

extensão, abrangendo altitudes que vão desde 500 m a 600 m acima do nível 

do mar (Cüllen, 1997). 

A floresta é do tipo Latifoliada Semidecídua, e exceto a região da borda 

da mata, que é dominada por lianas e pelo bambu Merostachys spp., a 

vegetação predominante é de floresta primária com dossel contínuo de 20-25 m 
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e ocasionalmente clareiras formadas por quedas de árvores.  A EEC possui 

regiões alagadas com predominância do palmiteiro Euterpe edulis (Olmos et al., 

1999). 

O clima da região apresenta uma sazonalidade marcante, sendo do tipo 

CWA segundo Koeppen.  A temperatura média anual é de 20ºC, e a 

precipitação média anual 1.480 mm (Cüllen et al.,1999) 

Localiza-se em região altamente desmatada, com pequenos 

remanescentes florestais de 1 ha a 5 ha, rodeados principalmente por culturas 

de café, seringais e pastagens (Viana & Tabanez, 1996), representando um dos 

principais refúgios para a fauna silvestre (Cüllen, 1997). 

A fauna da E. E. dos Caetetus encontra-se preservada, comportando 

grandes carnívoros e herbívoros (Tabela 2).  Foram identificadas também 108 

espécies de aves, das quais podemos citar jacu (Penelope obscura), araçari-

minhoca (Pteroglossus aracari) e araponga (Procnias mudicollis) (Willis & Oniki, 

1991).  

 

Tabela 2. Lista de mamíferos não-voadores da Estação Ecológica dos Caetetus 

(Cüllen, 1997)  

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DOS CAETETUS (2.178 ha) 

Ordem Espécie 

DIDELPHIMORPHIA Myrmecophaga tridactyla 

 Tamandua teradactyla 

XENARTHRA Euphactus sexcintus 

 Cabassous unicintus 

 Dasypus novecintus 

 Dasypus septemcinctus 

PRIMATES Cebus apella 

 Alouatta guariba 

 Leonthopithecus chrysopygus 
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Tabela 2. Lista de mamíferos não-voadores da Estação Ecológica dos Caetetus 

(Cüllen, 1997)  

 
ESTAÇÃO ECOLÓGICA DOS CAETETUS (2.178 ha) 

 Brachyteles arachnoides 

CARNIVORA Cerdocyon thous 

 Chysocyon brachyurus 

 Procyon cancrivorous 

 Nasua nasua 

 Galictis vittata 

 Eira barbara 

 Lutra longicaudis 

 Pteronura brasiliensis 

 Puma concolor 

 Herpailurus yaguarondi 

 Leopardus pardalis 

 Leopardus weidi 

 Leopardus tigrinus 

PERISSODACTYLA Tapirus terrestris 

ARTIODACTYLA Pecari tajacu 

 Tayassu pecari 

 Manzama americana 

 Manzama gouazoubira 

RODENTIA Sciurus aestuans 

 Coendou prehensilis 

 Hydrochaeris hydrochaeris 

 Agouti paca 

 Dasyprocta agouti 

LAGOMORPHA Silvilagus brasiliensis 
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3.2.3 Fazenda Barreiro Rico – Vivaeiro-Tabatingüera (VT) e Monal (Mo) 

 

A Fazenda Barreiro Rico (48º 06’W e 22º 41’S – sede da fazenda)  é 

uma propriedade rural criadora de gado, sendo assim a maior fração da 

fazenda ocupada por pastagens artificiais e, em menor proporção, por 

monocultura de cana de açúcar. A Fazenda Barreiro Rico está situada no 

Município de Anhembi, no interflúvio Tietê-Piracicaba. O clima, segundo o 

sistema de Koeppen, é do tipo CWA, com temperatura média anual de 21,5ºC. 

As altitudes variam entre 430 m (cota máxima da represa de Barra Bonita) e 

586 m (Magalhães, 1999). O trabalho foi conduzido em dois dos três 

fragmentos pertencentes à Fazenda Barreiro Rico, a Mata do Vivaeiro-

Tabatingüera (VT), de 1.471 ha, e Mata do Monal (Mo), de 374 ha. O terceiro 

fragmento, localizado à esquerda do VT, não foi amostrado por estar situado 

muito próximo ao VT, e provavelmente sob sua influência. 

O fragmento com 1.471 ha comporta animais de grande porte(Tabela 

3), porém no fragmento de 374 ha muitos estão localmente extintos (Tabela 4). 

Apesar da região ter sido colonizada há muito tempo pela utilização do 

rio Tietê como via de acesso, a soma dos fragmentos de Floresta Mesófila 

Semidecídua situados no núcleo Reis-Magalhães (proprietários) é de 2.200 ha, 

porém a maior extensão dos fragmentos é composta por variados graus de 

degradação (Magalhães, 1999). 

Foram identificados três ambientes distintos floristicamente e 

fitossociologicamente, determinados principalmente pelas diferentes condições 

edáficas. Nos pontos mais altos as famílias predominantes são Rutaceae e 

Melastomataceae e nos mais baixos, Euphorbiaceae e Myrtaceae.  As 

localidades em alturas intermediárias possuem dois tipos de vegetação, 

Floresta Semidecídua e Cerrado, sendo as famílias Leguminosae e Myrtaceae 

as mais representativas (Assumpção et al., 1982).  Cesar & Leitão-Filho (1990) 
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identificaram 113 espécies de 41 famílias entre as quais as mais abundantes 

foram Rutaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, Myrtaceae e Leguminosae. 

O represamento do rio Tietê em Barra Bonita em, 1961 inundou 

totalmente a mata ribeirinha que ocorria ao longo do rio Piracicaba, com áreas 

de palmito (Euterpe edulis) e cabreutinga (Cyclolobium causeni), esta última 

provavelmente extinta (Magalhães, 1999).   

 

Tabela 3.   Lista de mamíferos não voadores das matas do Vivaeiro Tabatingüera (1.471 

ha), fragmento florestal pertencente à Fazenda Barreiro Rico. 

 

MATA DO VIVAEIRO-TABATINGÜERA (1.471 ha) 

ORDEM Espécie Referência 

CARNIVORA Cerdocyon thous Martins, In Prep. 

 Nasua nasua Martins, In Prep. 

 Herpailurus jagouarundi Martins, In Prep. 

 Puma concolor Martins, In Prep. 

 Eira barbara Martins, In Prep. 

RODENTIA Dasyprocta sp. Martins, In Prep. 

 Agouti paca Martins, In Prep. 

 Hydrochaeris hydrochaeris Martins, In Prep. 

XENARTHRA Euphractus sexcintus Martins, In Prep. 

 Mazama americana Martins, In Prep. 

 Sciurus ingrami Martins, In Prep. 

LAGOMORPHA Sylvilagus brasiliensis Observação pessoal 

ARTIODACTYLA Pecari tajacu Martins, In Prep. 

 Mazama americana Martins, In Prep. 

PRIMATES Alouatta guariba Martins, In Prep. 

 Brachyteles arachnoides Assumpção, 1983 

 Callicebus personatus Assumpção, 1983 

 Callithrix aurita Assumpção, 1983 

 Cebus apella Assumpção, 1983 
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Tabela 4.   Lista de mamíferos não voadores da mata do Monal (374 ha), fragmento 

florestal pertencente à Fazenda Barreiro Rico. 

 
MATA DO MONAL (374 ha) 

ORDEM Espécie Referência 

CARNIVORA Cerdocyon thous Martins, In Prep. 

 Nasua nasua, Martins, In Prep. 

RODENTIA Dasyprocta sp. Martins, In Prep. 

 Sciurus ingrami Martins, In Prep. 

ARTIODACTYLA Mazama americana Martins, In Prep. 

PRIMATES Cebus apella Martins, In Prep. 

 Alouatta guariba Martins, In Prep. 

 

 

3.2.3 Mata da Fazenda São José (SJ) 

 
A mata da Fazenda São José (SJ), de 230 ha, é constituída pela 

vegetação Mesófila Semidecídua.  Está localizada entre os Municípios de Rio 

Claro e Araras (47º28’W 22º25’S), a 630 m de altitude. O clima da região é, 

segundo a classificação de Koeppen, do tipo CWA  (Pagano, 1987). 

A floresta possui contorno irregular circundada por monocultura de cana 

de açúcar. Possui uma vegetação densa, com dossel entre 15 m e 30 m em 

diferentes locais.  A presença de lianas é freqüente, formando densos 

emaranhados em determinadas áreas.  Devido à ação de ventos fortes há 

clareiras formando grandes aberturas de dossel, ocasionadas por quedas de 

árvores de grande porte (Pagano, 1987).    Muitos dos animais de grande porte 

já estão localmente extintos,  porém ainda possui representantes de primatas e 

alguns carnívoros (Tabela 5). 

Na região ocorrem dois estratos arbóreos, caracterizados por espécies 

distintas. O primeiro estrato com maior diversidade de famílias; e o segundo, 
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caracterizado por maior diversidade de espécies dentro de cada família 

(Pagano, 1987). 

 

Tabela 5. Lista de mamíferos não voadores da Mata da Fazenda São José (SJ). 

 

MATA DA FAZENDA SÃO JOSÉ 

(230 ha) 

Ordem Espécie Referência 

XENARTHRA Dasypus novemcinctus Bernardo, 2001 

 Euphractus sexcintus Bernardo, 2001 

PRIMATES Callithrix aurita Bernardo, 2001 

 Callicebus personatus Bernardo, 2001 

 Cebus apella Bernardo, 2001 

CARNIVORA Herpailurus jaguarundi Bernardo, 2001 

 Leopardus pardalis Bernardo, 2001 

 Cerdocyon thous Bernardo, 2001 

 Nasua nasua Bernardo, 2001 

 Procyon cancrivorous Bernardo, 2001 

 Eira barbara Bernardo, 2001 

 Galictis vittata Bernardo, 2001 

ARTIODACTYLA Mazama americana Bernardo, 2001 

RODENTIA Sciurus ingrami Bernardo, 2001 

 Nectomys squamipes Briani et al, 2001 

 Oligoryzomys nigripes  Briani et al, 2001 

 Akodon montensis  Briani et al, 2001 

 Holochilus brasiliensis Briani et al, 2001 

 Calomys spp. Briani et al, 2001 

 Coendou spp. Bernardo, 2001 

LAGOMORPHA Sylvilagus brasiliensis Briani et al, 2001 
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3.2.5 Mata do Ribeirão Cachoeira (RC) 

 

A mata Ribeirão Cachoeira (RC) possui 208 ha e está situada nos 

subdistritos de Souzas e Joaquim Egídio, porção noroeste do Município de 

Campinas (46°55’W e 22°50’S).  A Área de Proteção Ambiental em que está 

inserida apresenta apenas 4,93% de sua área total ocupada por manchas 

urbanas; sendo o restante correspondente a áreas agrícolas (8,35%), de 

reflorestamento, de fragmentos florestais em diferentes graus de perturbação 

(39,25%) e campos de pastagem (47,42%) (Gaspar, 1997). 

O clima segundo a classificação de Koeppen é do tipo CWA, com 

precipitação média anual de 1.409 mm, atingindo 675,4 mm durante o verão (1º 

de dezembro a 28 de fevereiro) e 117,8 mm no inverno (1º de junho a 31 de 

agosto).  Ao longo da maior extensão da mata (meridional) corre o ribeirão 

Cachoeira, um dos mais limpos afluentes do rio Atibaia e um dos principais rios 

da Bacia do Piracicaba (Gaspar, 1997). 

A vegetação é densa, com dossel com 15 m a 25 m de altura, sendo 

comum a ocorrência de indivíduos emergentes com mais de 30 m.  Há a 

ocorrência de lianas por toda a extensão do fragmento florestal, porém de forma 

mais intensa em pequenas clareiras e ao longo da borda da mata.  A mata 

Ribeirão Cachoeira apresenta nítidos sinais de perturbações naturais e 

antrópica, como clareiras em diferentes estágios de regeneração e indícios de 

queimadas em alguns trechos da mata (Gaspar, 1997). 

A comunidade de mamíferos da mata Ribeirão Cachoeira é alterada, 

com extinção local de mamíferos como cateto (Pecari tajacu), queixada 

(Tayassu pecari), anta (Tapirus terrestris) e cutia (Dasyprocta sp.), porém 

comporta primatas e carnívoros (Tabela 6). 
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Tabela 6. Lista de mamíferos não-voadores encontrados no fragmento florestal Mata 

do Ribeirão Cachoeira (Gaspar, 1997; dados não publicados). 

 

MATA DO RIBEIRÃO CACHOEIRA 

(208 ha) 

Ordem Espécie 

PRIMATES Alouatta guariba 

 Callithrix aurita 

 Callithrix jacchus 

 Cebus apella 

 Callicebus personatus 

CARNIVORA Leopardus pardalis 

 Puma concolor 

 Leopardus sp. 

 Eira barbara 

 Nasua nasua 

RODENTIA Sciurus ingrami 

LAGOMORPHA Sylvilagus brasiliensis 

 

3.2.6 Mata da Pedreira (Pe) 

 

O fragmento da Mata da Pedreira (13 ha 22o 47' S e 47o 49' W) localiza-

se no Município de Piracicaba, no campus  “Luiz de Queiroz” da Universidade 

de São Paulo, localizado na depressão periférica do Estado de São Paulo. O 

relevo no local é levemente ondulado, com altitude em torno de 500 metros 

(Nascimento, 1998). O clima, segundo a classificação de Koeppen é do tipo 

CWA, com pluviosidade média anual de 1.430 mm (Departamento de 

Meteorologia da Esalq - USP). 
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A Mata da Pedreira localiza-se às margens do ribeirão Piracicamirim.  O 

remanescente possui um longo histórico de perturbações.  Um levantamento de 

mamíferos não-voadores realizado no campus “Luiz de Queiroz” indica que 

muitos animais estão localmente extintos, sendo os remanescentes de hábitos 

generalistas, que se beneficiam em ambientes antropizados (Tabela 6). 

 

3.2.7 Mata do Pomar (Po) 

 

A Mata do Pomar (Po) é um fragmento com 9,5 ha de Floresta 

Estacional Semidecídua localizado no município de Piracicaba (220 42’ S e 470 

37’ W), no campus “Luiz de Queiroz” a Universidade de São Paulo.  O relevo no 

local é levemente ondulado, com altitude média de 500 metros (Nascimento, 

1998).  O clima, segundo a classificação de Koeppen é do tipo CWA, com 

pluviosidade média anual de 1.430 mm (Departamento de Meteorologia da 

Esalq - USP). 

A Mata do Pomar tem sofrido ao longo do tempo inúmeros impactos.  A 

partir de um registro cartográfico de 1894 foi possível notar que a Mata do 

Pomar possuía uma maior área, porém ao longo do tempo foi sendo convertida 

em cultivos e em instalação dos edifícios da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (Catharino, 1989).  

Durante as décadas de 60 e 70 a Po sofreu extração de madeira, além 

de ter ocorrido dois grandes incêndios nas três últimas décadas, sendo o último 

a aproximadamente 20 anos, o qual resultou em 20-30% de sua área queimada 

(Tabanez et al.,1997).  A Mata do Pomar caracteriza-se por dominância local de 

poucas espécies, principalmente zoocóricas e anemocóricas.  Nascimento 

(1998), avaliando as espécies vegetais presentes neste fragmento e 

relacionando-as com a síndrome de dispersão de sementes, verificou uma 

diminuição no recrutamento de espécies zoocóricas, inferindo que ao longo do 

tempo as espécies anemocóricas e autocóricas aumentem de densidade neste 
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fragmento.  O autor especula que a diminuição de espécies zoocóricas possa 

estar relacionada à extinção local de dispersores de sementes. As espécies de 

pequenos mamíferos correspondem as comumente encontradas em áreas 

antropizadas, como Rattus rattus, Oligoryzomys nigripes e Calomys tener.  São 

encontradas também espécies introduzidas de outros ecossistemas, como a 

lebre européia (Leppus spp.) e  o sagüi-de-tufo-branco (Callitrix j. jacchus), da 

região nordeste do Brasil (Tabela 6). 

 

Tabela 7. Lista de mamíferos não-voadores do campus “Luiz de Queiroz”, da 

Universidade de São Paulo (Gheler-Costa, 2002). 

 
 

MAMÍFEROS DO CAMPUS “LUIZ DE QUEIROZ” : 

MATA DA PEDREIRA (13 ha) 

MATA DO POMAR (9,5 ha) 

Ordem        Espécie 
DIDELPHIMORFIA Didelphis albiventris 

 Leotrina crassicaudata 

XENARTHA Dasypus novemcinctus 

PRIMATES Callithrix j. jacchus 

CARNIVORA Cerdocyon thous 

 Nasua nasua 

ARTIODACTYLA Mazama gouazoubira 

RODENTIA Coendou prehensilis 

 Cavia aperea 

 Hydrochaeris hydrochaeris 

 Myocastor coypus  

LAGOMORPHA Sylvilagus brasiliensis 

 Leppus  spp. 
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3.3 Predação de sementes de Syagrus romanzoffiana 

 

A espécie Syagrus romanzoffiana foi escolhida por ser comumente 

encontrada nos fragmentos de Floresta Semidecídua do Estado de São Paulo 

(Lorenzi et al., 1996), por produzir grande quantidade de frutos e pelas 

palmeiras serem consideradas espécies-chave, ou seja, que sustentam grande 

parte da biomassa de vertebrados (aves e mamíferos) durante a estação seca 

ou período de escassez de recursos alimentares (veja Terborgh, 1986 a; b; 

vanSchaik et al., 1993; porém veja Galetti & Aleixo, 1998).  Para avaliar a taxa 

de predação das sementes foram testados três microhábitats: clareira, borda e 

interior de mata. 

Frutos maduros de S. romanzoffiana foram coletados diretamente de 

infrutescências, tiveram suas polpas (mesocarpos) manualmente removidas e 

suas sementes foram depositadas ao solo de forma agrupada, a fim de 

mimetizar sementes dispersas naturalmente (Galetti et al., 2001). Durante o 

manuseio dos frutos e sementes foram utilizadas luvas cirúrgicas para o 

experimento não fosse influenciado pelo odor humano (Duncan et al., 2002). 

Como o efeito da densidade de sementes pode variar de acordo com o 

hábitat, microhábitat, co-ocorrência de outras espécies de sementes, estação, 

espécie e tipo de predador (Willson & Whelan, 1990), o número de sementes 

utilizado por ponto amostral (n=10) foi baseado na quantidade normalmente 

encontrada dispersa no ambiente por carnívoros e ungulados (Facure & 

Giaretta, 1996 e Galetti et al., 2001). 

Cada estação experimental constituiu-se de uma parcela contendo 10 

sementes nuas, sendo uma marcada com uma carretilha plástica com 

aproximadamente 10 m de comprimento de fio de alta resistência, presa à 

semente por um anel de arame com espessura de 1 mm (adaptado a partir de 

Voltolini, 2000).  A marcação foi feita para que fosse possível localizá-la e 
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verificar, como uma sub amostra, se as sementes removidas haviam sido 

predadas ou dispersas secundariamente. Cada ponto amostral foi marcado com 

uma estaca de 20 cm de comprimento e uma fita rosa fixada nesta, para 

posterior localização da parcela. 

Uma vez que as sementes foram depositadas sem polpa e o único 

recurso disponível ao animal era o endosperma, tanto as sementes encontradas 

destruídas por vertebrados quanto as não localizadas foram consideradas 

predadas (Cintra, 1997 a; b; Hulme, 1994 e Schupp & Frost, 1989).  O 

endosperma das sementes de palmeiras possui um alto valor nutricional, sendo 

baixa a probabilidade de dispersão e alta a de predação (Henderson et al., 

1995). 

As estações exp erimentais de borda de mata foram estabelecidas a 

aproximadamente 5 m da matriz adjacente ao fragmento, e os microhábitats 

florestais, isto é, os pontos amostrados nos interiores de mata e clareiras, foram 

montados a partir de 100 m de distância da borda dos fragmentos (Fleury & 

Galetti, dados não publicados) distantes 50 m entre si (F igura 1). Quando 

encontradas aberturas no dossel foram estabelecidos pontos de clareiras, 

quando fechado, pontos de interior de mata.  Nos remanescentes amostrados 

foram encontradas baixas densidades de grandes clareiras, sendo assim 

estabelecidos pontos amostrais de microhábitat de “clareiras” locais com 

abertura de dossel superiores a 20 m2.   
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Figura 1 - Diagrama da metodologia utilizada para o estabelecimento dos pontos 
amostrais nos oito fragmentos de Floresta Semidecídua no Estado de São 
Paulo. 

 

 
Foram utilizadas 30 estações por microhábitat no fragmento de maior 

área (MD - 33.845 ha), 15 estações por microhábitat nos fragmentos com área 

entre 200 e 3.000 ha (EEC-2.178 ha, VT - 1.451 ha, Mo - 374 ha, RC - 233 ha e 

SJ - 230 ha) e 5 estações por microhábitat nos fragmentos Po (9,5 ha) e Pe (13 

ha). 

Os experimentos foram conduzidos durante a estação seca de 2001, 

entre os meses de junho a setembro, nos oito fragmentos florestais amostrados. 

O procedimento de conduzir os experimentos simultaneamente nos oito 

fragmentos foi adotado para evitar possíveis variações temporais (Hurlbert, 

1984). Os pontos amostrais foram checados após 30 dias após a data de 

montagem, minimizando a influência da lua na atividade dos pequenos 

roedores (Bowers & Dooley, 1993 e Longland & Price, 1991) e suficiente para a 
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observação da predação de sementes pós-dispersas de jerivá (S. 

romanzoffiana) em Florestas Semidecíduas (Fleury & Galetti, no prelo) . 

 

 

3.4 Caracterização da estrutura dos microhábitats 

 

As medidas para a caracterização dos microhábitats foram tomadas no 

trigésimo dia, sendo uma etapa subseqüente aos experimentos de predação de 

sementes. Para a caracterização da estrutura dos microhábitats foram 

selecionadas as variáveis que pudessem  exercer alguma influência no acesso 

dos predadores às estações experimentais, e as que qualificassem o ambiente 

para pequenos e médios roedores de S. romanzoffiana ,  principais predadores 

de sementes (Paschoal & Galetti, 1995). 

O método de amostragem utilizado foi adaptado a partir do empregado 

por J. L. García-Castaño (dados não publicados) para caracterização de 

microhábitats na Região Mediterrânea (Figura 2).  Todas as observações 

realizadas foram feitas pelo mesmo observador visando a padronização do erro. 

Em cada estação experimental de cada fragmento foi observado: 

- em um raio de 5 m em relação ao ponto central da estação 

experimental, se a palmeira Syagrus romanzoffiana era presente 

ou não.  Se presente, se estava em período de frutificação ou não. 

-  em um raio de 5 m em relação ao ponto central da estação 

experimental, se havia outra espécie frutificando que pudesse 

representar um recurso atrativo; 

-  em um raio de 5 metros em relação ao ponto central da estação 

experimental, se havia ou não tronco caído, liana herbácea e liana 

lenhosa; 

- em uma circunferência com raio de meio metro em relação ao 

ponto central da estação experimental, foram estimadas as 
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coberturas vegetais em três planos: (1) de 0 m a 0,5 m e (2) de 0,5 

m a 1,0 m estimadas visualmente; e (3) acima de 1 m com a 

utilização de um densiômetro.  Os três planos de altura foram 

considerados independentes, sem a consideração das demais 

alturas;  

- para os mesmos intervalos de altura, (1) de 0 m a 0,5 m, (2) de 0,5 

m a 1,0 m e (3) acima de 1 m,  foram medidas as distâncias do 

ponto amostral até a estrutura lenhosa mais próxima com diâmetro 

superior a 1cm;  

- o elemento que se localizava mais próximo da estação 

experimental. Para inserir esta variável na análise estatística, os 

elementos foram codificados como (1) liana lenhosa; (2) liana 

herbácea; (3) caule; (4) tronco de árvore caída ou (5) gramíneas. 
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Figura 2 - Metodologia empregada para o levantamento das características estruturais 

de vegetação dos microhábitats de borda, interior de mata e clareira, 

aplicado em cada estação experimental dos oito fragmentos avaliados (MD, 

EEC, VT, Mo, SJ, RC, Pe e Po). 

 

 

Além das características estruturais, as abundâncias de esquilos e a 

diversidade de mamíferos de grande porte foram classificadas de 0 a 3 para os 

oito fragmentos florestais. As classes foram obtidas a partir de levantamentos 

encontrados na literatura ou de dados não publicados  Os esquilos foram 

incluídos por serem importantes predadores de sementes de S. romanzoffiana 

(Galetti et al., 1997 e Otani & Galetti, dados não publicados), e mamíferos de 

grande porte por agirem ou diretamente como predadores de sementes,  como 

> 1m 

0 a 0,5 m  

Raio= 5m Raio= 2m 

Presença/ausência: 
- S. romanzoffiana 
-  Frutos de S. romanzoffiana 
-  Outra espécie frutificando 
-  Liana herbácea 
-  Liana lenhosa  
-  tronco caído 
 

- % de cobertura vegetal
- Qual a estrutura 
vegetal mais próxima 

com diâmetro >1cm 

0,5 m a 1 
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os porcos do mato (Pecari tajacu e Tayassu pecari , Forget, 1996),  ou por 

exercerem pressão nas comunidades de pequenos e médios roedores, como os 

médios e grandes carnívoros  (Fonseca & Robinson, 1990).   

Para cada fragmento amostrado foi calculado o índice de forma (“Shape 

Index” - SI, sensu Patton, 1975 e modificado por Laurance, 1991 e Laurance & 

Yensen, 1991).  O SI foi calculado no Idrisi 2.0 a partir da área total do 

fragmento (TA), do comprimento total do perímetro (P), obtidos através de 

imagens do satélite Landsat 7 para os fragmentos 33.845 ha (MD), 2.178 ha 

(EEC), 1.471 ha (VT), 374 ha (Mo) e 230 ha (SJ), e fotos aéreas dos 

fragmentos  208 ha (RC), 13 ha (Pe) e  9,5 ha (Po), georreferenciadas no 

mesmo programa.  O valor de SI  oscila entre 1,  para forma circular perfeita, e 

valores superiores a 8 para fragmentos de formato muito irregular.  O fragmento 

com alto valor de SI possui maior quantidade de área sob influência do efeito de 

borda do que outro remanescente com mesma área porém com um menor 

perímetro, e conseqüentemente, com  SI mais baixo.  A fórmula para SI é dada 

por: 

SI =           P         , 

        200 [(πTA)0.5]   

 

Onde: 

 P = perímetro do fragmento florestal (m) 

TA= área total do fragmento florestal (m2) 
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3.2.1 Análise estatística 

 

As variáveis estruturais de ausência ou presença foram codificadas como 

0 (zero) e 1 (um) respectivamente.  A identificação de qual o elemento que se 

localizava mais próximo dos pontos centrais das estações onde foram 

conduzidos experimentos de predação de sementes de S. romanzoffiana foram 

codificadas nas 5 categorias descritas no item 3.2; e as distâncias dos 

elementos mais próximos para os três intervalos de altura (de 0 m a 0,5 m, de 

0,5 m a 1 m e >1 m) ao ponto central foram transformadas em 6 classes de 

intervalos (Tabela 8), por existirem estações em que o elemento mais próximo 

se localizava a uma distância superior a 0,5 m. 

 

Tabela 8. Classes dos intervalos de distância do ponto amostral à estrutura mais 

próxima. 

 

Intervalo de distância Classe 

0 ¬ 0,1 m 1 

0,1 m ¬ 0,2 m 2 

0,2 m ¬ 0,3 m 3 

0,3 m ¬ 0,4 m 4 

0,4 m ¬ 0,5 m 5 

> 0,5 m 6 
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Antes de proceder com a análise multivariada, as variáveis estruturais 

foram comparadas entre os fragmentos para que fossem avaliados  quais eram 

significativas ao modelo, utilizando o Teste G,  da razão da verossimilhança. 

Somente a presença/ausência de frutos de S. romanzoffiana foi excluída do 

modelo por possuir a freqüência muito baixa em todos os microhábitats de 

todos fragmentos. 

Para a análise das características de microhábitat foi utilizada a análise 

de ordenação MDS, o Escalonamento Multidimensional não-métrico, por ser 

insensível a não normalidade e a multicolinearidade (Legendre & Legendre, 

1998).  Para evitar possíveis vieses, no MDS não foram inseridas as variáveis 

de taxa de predação de sementes de S. romanzoffiana, de abundância de 

esquilos, de presença de mamíferos de grande porte, as áreas dos fragmentos 

nem seus SIs, sendo utilizadas somente as variáveis de caracterização dos 

microhábitats. Para cada ponto as variáveis inseridas no modelo MDS foram: 

moda das freqüências de outras espécies frutificado, troncos caídos, lianas 

herbáceas e lenhosas, distância do elemento mais próximo com diâmetro 

superior a 1 cm nos três intervalos de altura (0 a 0,5 m,  0,5 a 1 m e acima de 

1m) e da categoria de qual o elemento mais próximo às sementes, e a média da 

cobertura vegetal nos três intervalos de altura. 

A análise MDS foi realizada no pacote estatístico ‘Le Progiciel R - 4.0 ‘ 

(Casgrain & Legendre, 2001), com as médias das variáveis quantitativas e com 

as modas das variáveis qualitativas, das classes e das categorias para os três 

microhábitats para cada fragmento.  Este procedimento resultou em uma tabela 

com 24 linhas com 11 variáveis (colunas), que antes de proceder com o MDS 

foi convertida em uma matriz de similaridade (Sij) e posteriormente convertida 

em uma matriz de distância (Dij) pela fórmula: 

Dij = √ 1 – Sij  , 

Onde: 

Sij = matriz de similaridade 

 Dij = matriz de distância 
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Para a validação do modelo MDS foi utilizado o diagrama de Shepard, os 

autovetores fornecidos pelo modelo foram inseridos em um gráfico de dispersão 

para a interpretação dos resultados.  Os autovalores gerados pelo modelo MDS 

foram inseridos com todas as variáveis, incluindo as não introduzidas no MDS, 

permutadas 10.000 vezes, e analisadas através da Correlação de Spearman  

(Casgrain & Legendre, 2001). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Predação de sementes de Syagrus romanzoffiana 

 
A taxa de predação de sementes de Syagrus romanzoffiana diferiu entre 

os fragmentos florestais (χ2=157.95, p<0.0001), sendo encontradas as maiores 

taxa de predação nos fragmentos com 374 ha e 230 ha (Figura 3). 

No maior remanescente florestal, com 33.845 ha, a predação de 

sementes foi baixa em todos os microhábitats.  Somente 6,33% das sementes 

foram removidas, sendo dessas 56,14% no interior de mata, 33,33% nas 

clareiras e 10,53% na borda da mata, com o padrão de predação diferindo 

significativamente entre os microhábitats (χ2=20,73; p< 0,0001). 
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Figura 3 - Percentagem total de sementes de Syagrus romanzoffiana predadas (preto), 

e percentagem relativa nos três microhábitats amostrados, borda (BO, cinza 

escuro), clareira (CL,cinza) e interior de mata (IM, branco) nos oito 

fragmentos de Floresta Semidecídua amostrados. 
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Em algumas das estações experimentais de interior de mata do 

fragmento com 33.845 ha foram encontrados indícios de que cateto (Pecari 

tajacu) e/ou queixada (Tayassu pecari ) haviam visitado o local, como o 

pisoteamento de plântulas, serrapilheira revolvida e raízes expostas com 

marcas de dentes.  Em uma das estações experimentais de interior de mata a 

marcação da semente foi localizada destruída, sem a semente presa a esta, 

provavelmente expelida após a mastigação (Figura 4).  Na borda da mata foram 

encontradas sementes predadas por pequeno roedor (Figura 5). 

A taxa de predação de sementes no fragmento florestal de 2.178 ha 

diferiu entre os microhábitats (χ2=24,97; p<0,0001), com 21,56% do total de 

sementes predadas. Do total de sementes predadas neste fragmento, a 

percentagem na borda da mata foi de 13,40%, porém uma maior proporção de 

consumo foi encontrada em ambientes florestais, com 44,33% em clareiras e 

42,27% no interior de mata. Já na área com 1.471 ha,  19,56% das sementes 

de S. romanzoffiana foram removidas, sendo a maior percentagem de predação 

encontrada na borda da mata (73,86%), do que nos microhábitats de clareira 

(22,73%) e interior de mata (3,41%) (χ2=92,28; p<0,0001).  

No remanescente florestal com 374 ha,  73,11% das sementes foram 

removidas, sendo consumida em menor percentagem na borda da mata 

(26,75%), que nos microhábitats de clareira e no interior de mata (36,78% e 

36,47% respectivamente; χ2=23,09; p<0,0001). No fragmento com 230 ha, 

57,11% das sementes foram predadas, e assim como no remanescente com 

374 ha, a predação foi mais intensa nos microhábitats de interior de mata e 

clareiras (39,0% em cada microhábitat), diferindo da borda da mata (22,0 %;  

χ2=33,57; p<0.0001).  Em ambos fragmentos todas as sementes predadas  

localizadas, sem exceção, possuíam marcas características de predação por 

esquilo (Figura 6). Os esquilos mordem a semente em formato triangular no 

lado oposto à invaginação interna do endocarpo, consumindo assim o 

endosperma da semente (Henderson et al., 1995). 
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O remanescente florestal com 208 ha obteve 22,58% de suas sementes 

removidas, com percentagens similares entre os microhábitats de borda 

(19,95%) e interior de mata (22,58%), e com maior taxa nos pontos de clareiras 

(58,06%; χ2=18,81; p<0,0001).   

Nas estações experimentais dos microhábitats de interior de mata e 

clareiras dos fragmentos florestais de 13 ha e 9,5 ha as sementes de S. 

romanzoffiana foram removidas a poucos centímetros do local onde haviam 

sido primariamente depositadas, tendo sido quase todas, exceto uma no Pe e 

duas no Po, localizadas intactas.  Portanto, as sementes não localizadas não 

foram consideradas predadas.  A região de Piracicaba possui a maior 

população mundial de capivaras (Hydrochaeris hydrochaeris), e apesar de 

esses animais usualmente se deslocarem por trilhas, os machos possuem o 

comportamento territorialista de marcação anal em plântulas e ramos com 

altura similar às estacas utilizadas para marcação da estação experimental (15 

a 20 cm).  Todos os pontos onde as sementes foram removidas a curtas 

distâncias foram evidentemente pisoteados pelas capivaras  (K. Ferraz, 

comunicação pessoal).  Nos demais fragmentos todas as sementes removidas 

foram evidentemente predadas, não tendo sido observadas remoções 

secundárias.  Do total das sementes encontradas predadas em todos os 

fragmentos florestais amostrados, 3% por catetos (Pecari tajacu) e/ou 

queixadas (Tayassu pecari) (Figura 4), 1% por pequenos roedores (Figura 5) e 

96 % foram evidentemente predadas por esquilos (Figura 6). 
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Figura 4 - Semente de Syagrus romanzoffiana predada por cateto (Pecari tajacu) e/ou 

queixada (Tayassu pecari) 

 

 

 

 

Figura 5 - Semente de Syagrus romanzoffiana predada por pequeno roedor. 
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Figura 6 - Sementes de Syagrus romanzoffiana predada por esquilo (Sciurus ingrami). 

 

 
 
4.2 Características da estrutura dos  microhábitats 

 

O número de estações amostradas foi suficiente, cobrindo a variação 

dos dados (Teste G da razão da verossimilhança; χ2 =305,7128; P<0,0001). O 

modelo gerado pelo MDS foi validado pelo Diagrama de Shepard (Figura 3), 

que segundo Casgrain & Legendre (2001) é considerado ajustado se 

apresentar os pontos próximos ou acima da linha diagonal do diagrama. 
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Figura 7 - Diagrama de Shepard para a validação do modelo de Escalonamento 

Multidimensional não métrico, gerado com as variáveis estruturais dos 

microhábitats de borda, interior de mata e clareira nos oito fragmentos de 

Floresta Semidecídua testados. 
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Tabela 9. Índice de forma (SI) dos fragmentos MD (Parque Estadual do Morro do 

Diabo), EEC (Estação Ecológica dos Caetetus), VT (Mata do Vivaeiro 

Tabatingüera), Mo (Mata do Monal), SJ (Mata São José), RC (Mata do 

Ribeirão Cacheira), Pe (Mata da Pedreira) e Po (Mata do Pomar). 

 

 

Fragmento Tamanho (ha) Índice de Forma (SI) 

MD 33.845 2,529 

EEC 2.178 2,12 

VT 1.471 2,896 

Mo 374 2,384 

SJ 230 2,403 

RC 208 1,409 

Pe 13 2,63 

Po 9,5 1,48 
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Figura 8 - Dispersão dos valores dos autovetores gerados pela análise de 

escalonamento multidimensional não métrico (MDS) com as variáveis 

estruturais dos microhábitats de borda (�= BO), interior de mata ( n = 

IM) e clareira (g = CL) nos oito fragmentos de Floresta Semidecídua 

(Po, Pe, RC, SJ, Mo, VT, EEC e MD). As formas elipsóides são os 

agrupamentos de (A) clareira, (B) borda e (C) interior de mata. 

 

O gráfico de dispersão dos valores dos autovetores gerados pelo MDS 

determinou três agrupamentos, formados a partir das semelhanças entre os 

pontos, determinadas pelas variáveis inseridas no modelo (Figura 6). Os 

autovalores gerados pelo modelo MDS apresentaram correlação positiva com o 

tamanho do fragmento (Correlação de Spearman; r2= 0,8364; p= 0,0001) e com 

a presença de representantes de mamíferos de grande porte na área (r2= 

0,5102 ; p= 0,0001). 
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A maior diversidade de mamíferos de grande porte esteve 

correlacionada com os maiores fragmentos (r2= 0,4755; p= 0,0001) com a 

presença de lianas lenhosas (r2= 0,4345 ; p= 0,0422), com altas percentagens 

de cobertura vegetal acima de 1,0 m (r2= 0,3919 ; p= 0,0302), com menores 

distâncias das estruturas com diâmetro superior a 1,0 cm para os intervalos de 

altura de 0 a 0,5 m (r2= -0,4839 ; p= 0,0058) e de 0,5 a 1,0 m (r2= -0,4554; p= 

0,0126).  

A predação de sementes de S. romanzoffiana foi mais intensa em 

pontos com maiores percentagens de cobertura vegetal no intervalo de 0,5 m a 

1 m  (r2 = 0,52; p=0,006) e em ambientes com maior presença de lianas 

lenhosas (r2 = 0,27; p=0,0351),  diminuindo  em pontos com maiores distâncias 

do ponto amostral ao elemento lenhoso com diâmetro > 1 cm para o intervalo 

de 0 a 0,5 m de altura (r2 = -0,37; p= 0,023).  A abundância de Sciurus ingrami 

esteve fortemente correlacionada com a predação de sementes de S. 

romanzoffiana, sendo as maiores taxas de predação localizadas nos 

fragmentos com as maiores abundâncias (r2 =0,71; p= 0,0004), correspondendo 

aos ambientes do agrupamento C do gráfico de dispersão (Figura 6). 

A maior freqüência de lianas lenhosas foram encontradas em locais 

com maiores percentagens de cobertura vegetal acima 1 m (r2 = 0,7476; p= 

0,0034), locais que associados a ambientes com alta abundância de esquilos (r2 

=0,4345; p= 0,0185) e ambientes que ainda possuem representantes de 

mamíferos de grande porte (r2 = 0,4345; p= 0,0424).  

Os locais com maior freqüência de liana lenhosa corresponderam a 

pontos com menores distâncias da estação experimental a uma estrutura com 

diâmetro superior a 1 cm para intervalo de 0 m a 0,5 m (r2= -0,4684; p= 0,05),  

mas com baixas percentagens de cobertura vegetal no intervalo 0 a 0,5 m (r2= -

0,647; p=0,0073), ambientes que determinaram o agrupamento B (Figura 6) 

A maior freqüência de troncos caídos foi encontrada em ambientes com 

altas percentagens de cobertura vegetal no intervalo de  0 a 0,5 m de altura (r2= 

0,4263; p= 0,0167), com baixas percentagens de cobertura vegetal acima de 
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1m (r2= -0,4262; p= 0,0168) e com menor densidade de estruturas com 

diâmetro superior a 1 cm acima de 0,5 m (no intervalo de 0,5 m a 1 m r2= 

0,4417; p=0,0159; acima de 1 m r2= 0,6763; p= 0,0001).  Estas características 

constituíram os locais com as menores abundâncias de esquilos  (r2= -0,3883; 

p= 0,0424).  Estes ambientes correspondem aos que determinaram o 

agrupamento A do gráfico de dispersão dos autovalores (Figura 6). 

A área do fragmento florestal apresentou correlação positiva com maior 

diversidade de mamíferos de grande porte (r2= 0,4755; p=0,0001), porém não 

esteve diretamente relacionada com a abundância de esquilos (r2= -0,0582; p= 

0,413), mas sim com a diversidade de mamíferos de grande porte (r2= -0,3883; 

p= 0,0442).   

Os fragmentos mais irregulares, ou seja, com maiores valores de SI, 

correspondeu aos remanescentes de maior diversidade de representantes de 

mamíferos de grande porte (r2= -0,3881; p= 0,0302).  Os valores de SI não 

apresentaram correlação com o tamanho da área dos remanescentes florestais 

(r2= 0,2503; p= 0,1204). 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Predação de sementes de Syagrus romanzoffiana 

 

Não houve dispersão secundária, sendo todas as sementes removidas 

localizadas evidentemente predadas, concordando com a hipótese de Schupp & 

Frost (1989). 

Corroborando com estudos previamente registrados na literatura os 

esquilos Sciurus ingrami (caxinguelês ou serelepes) foram os principais 

predadores de S. romanzoffiana (Bordignon et al., 1996, Galetti et al., 1992; 

Olmos et al., 1999, Paschoal & Galetti, 1995), estando a sobrevivência de suas 

sementes intimamente associada à distribuição e abundância dos esquilos 

(Emmons & Gentry, 1983). Os esquilos possuem um padrão de predação de 

semente característico, abrindo um orifício de formato triangular no lado oposto 

a invaginação interna do endocarpo, consumindo assim o endosperma da 

semente (Galetti et al., 1992).  

As áreas superiores a 1000 ha, os fragmentos 33.845 ha, 2.178 ha e 

1.471 ha, a predação de sementes de S. romanzoffiana  ocorreu de forma 

diferenciada entre os microhábitats.  Nestes fragmentos existe maior 

heterogeneidade vegetal, com locais em diferentes estágios sucessionais ao 

longo do remanescente, de forma que a comunidade animal responde a esses 

diferentes ambientes (Emmons, 1982) e conseqüentemente, as taxas de 

predação ocorrem também de maneira heterogênea, variando de acordo com o 

microhábitat (Peña-Claros & deBoo, 2002).   
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Lurz et al. (1997) avaliando os efeitos espaço-temporal na qualidade de 

hábitat de Sciurus vulgaris verificou que em ambientes estáveis, como 

fragmentos com grandes áreas, os esquilos são fiéis ao hábitat devido à 

ausência de sazonalidade na oferta de alimentos.  A alta predação na borda da 

mata do fragmento com 1.471 ha pode estar associada com o fato de terem 

sido observadas espécie frutificando somente neste microhábitat.  Nos maiores 

fragmentos amostrados, 33.845 ha, 2.178 ha e 1.471 ha, além dos S. ingrami , 

estão presentes mamíferos de grande porte que são importantes predadores de 

sementes, como o cateto e o queixada (Pecari tajacu e T. pecari; Forget, 1996).  

O fragmento florestal com 208 ha apresentou uma menor taxa de 

predação de sementes quando comparado com os fragmentos com áreas 

semelhantes, com 230 ha e 374 ha.  Danielson et al. (1997) verificou que 

fragmentos urbanos podem possuir menor remoção que os rurais, e o 

remanescente com 208 ha situa-se em um condomínio residencial, ao passo 

que os de 230 ha e 374 ha estão localizados em áreas de pastagens e 

canaviais. 

Os fragmentos com 9,5 ha e 13 ha não obtiveram registros de predação 

de sementes de S. romanzoffiana, o que pode indicar baixa densidade de 

indivíduos ou a extinção dos Sciurus ingrami no local.  Fragmentos de 

pequenos tamanhos são ambientes qualitativamente desfavoráveis para os 

esquilos por possuírem baixas percentagens de cobertura vegetal devido a área 

nuclear muito reduzida ou inexistente (Laurance et al., 2000), e os esquilos são 

dependentes de ambientes com densa vegetação por serem essencialmente 

arborícolas (Carey et al., 1999).  

Os Sciuridae possuem dietas similares, alimentando-se principalmente 

de sementes duras (“nuts”) e fungos (Carey et al., 1999). As espécies com 

sementes duras são principalmente espécies secundárias, e fragmentos 

pequenos são compostas basicamente por espécies pioneiras (Gascon et al., 

1998).  Laurance et al. (2000) verificou que árvores secundárias são vulneráveis 

à fragmentação devido à alta mortalidade devido ao aumento da ação de ventos 
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e densidade de lianas próximas à borda. Fragmentos pequenos possuem maior 

relação perímetro/superfície, sob intenso efeito do ambiente de borda (Estrada 

& Coates-Estrada, 2002; Hill & Curran, 2001; Turner, 1996), não comportando 

espécies secundárias nem umidade que propicie o desenvolvimento de fungos, 

devido à extrapolação do ressecamento característico da borda da mata 

(Murcia, 1995). 

Os fragmentos que obtiveram alta taxa de predação de sementes no 

microhábitat de clareiras correspondem aos remanescentes que possuem 

clareiras com pequena abertura de dossel.  Bayne & Hobson (2000) verificaram 

que apesar de essencialmente arborícolas, somente grandes aberturas de 

dossel são impermeáveis aos predadores Sciurus ingrami.  A predação de 

sementes de S. romanzoffiana ocorreu de forma mais intensa em locais com 

fácil acesso às sementes, como pontos com lianas lenhosas conectando copa 

de árvores ao solo onde estavam depositadas as sementes. 

Os pequenos roedores não Sciuridae são considerados importantes 

predadores de sementes (Laurance, 1994; Malcolm, 1994) mas no presente 

estudo somente em uma estação experimental, situada na borda do fragmento 

com 33.845 ha, foram encontradas sementes evidentemente predadas por este 

grupo.  As sementes de S. romanzoffiana podem possuir o endocarpo muito 

duro para os pequenos roedores acessarem o endosperma, podendo 

representar muito custo energético muito alto. Do total de sementes localizadas 

predadas, os pequenos roedores e porcos totalizaram apenas 4%, ao passo 

que 96% foram danificadas pelos S. ingrami.  

Os S. ingrami possuem dois períodos reprodutivos ao ano, sendo um 

no verão e um no inverno (Bordignon & Monteiro-Filho, 2000). O período 

reprodutivo dos esquilos durante o inverno coincide com o pico de frutificação 

S. romanzoffiana. Glanz et al. (1984) observou que Sciurus granatensis agem 

como principal predador de sementes da palmeira Attalea butyracea no Barro 

Colorado (BCI, Panamá), e que a reprodução dos esquilos está limitada e 

ajustada com a produção de frutos de A. butyracea.  É possível que em 
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Florestas Semidecíduas a frutificação de Syagrus romanzoffiana seja um fator 

limitante para a reprodução dos esquilos Sciurus ingrami. 

Os fragmentos com pequena área possuem baixa densidade de 

esquilos.  Bayne & Robson (2000) estudando fragmentos de 0,2 a 82 ha, e 

comparando-os com uma floresta contínua (382.500 ha), verificaram que à 

medida que aumenta a área de cobertura vegetal a densidade de esquilos 

também aumenta, e que as áreas de 82 ha possuem maior densidade de 

esquilos que a floresta contínua.  Resultado semelhante foi observado com a 

taxa de predação de sementes de S.romanzoffiana. Nos menores fragmentos 

florestais (9,5 ha e 13 ha) não houve registro de predação de sementes de S. 

romanzoffiana, porém a medida que o tamanho da área aumenta, a taxa de 

predação de sementes aumenta até o fragmento de 374 ha.  Porém na área de 

1471 ha o comportamento se inverte, com uma diminuição acentuada na 

percentagem total de sementes predadas (Figura 3).  Esta mudança pode estar 

relacionada (1) com a existência de um tamanho de área limiar entre 374 ha e 

1471 ha, fazendo com que haja uma queda na curva da taxa de predação, 

sendo assimétrica para a esquerda, ou (2) com a possibilidade de que se caso 

tivessem sido avaliados fragmentos com menores intervalos de tamanho – 

inexistente neste ecossistema, a taxa de predação nos fragmentos poderia 

obter um padrão de distribuição normal.  Em ambas possibilidades o aumento 

na predação estaria relacionado com o fato de que a medida que aumenta a 

quantidade de recursos e hábitats para os Sciurus sem a presença de seus 

predadores naturais, estes se tornam mais abundantes ocupando todos os 

microhábitats, resultando em altas percentagens de predação de sementes 

nestes fragmentos ( � 374 ha).  Já nos fragmentos florestais que comportam 

grandes carnívoros ( � 1.471 ha), os Sciurus são menos abundantes, 

distribuídos de forma heterogênea ao longo do fragmento, resultando menores 

percentagens de predação de sementes. 
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5.2 Características da estrutura dos  microhábitats 

 

O gráfico de dispersão dos valores dos autovetores gerados pelo MDS 

formou três agrupamentos correspondentes aos três microhábitats avaliados: 

clareira (A), borda (B) e interior de mata (C) – caracterizados pelos fragmentos 

com área superior a 200 ha (Figura 6).  Os microhábitats dos remanescentes 

Po e Pe, pontos não agrupados, se distinguiram dos demais fragmentos por 

ambos possuírem dosséis descontínuos, altas freqüências de troncos caídos, 

de lianas herbácea e lenhosas, e uma baixa percentagem de cobertura de 0 a 

0,5 m por plântulas.  A borda da mata do remanescente com 13 ha se distinguiu 

fortemente dos microhábitats dos demais fragmentos por constituir-se 

essencialmente por gramíneas e bambus.   

Os remanescentes com 13 ha e 9,5 ha não possuem distinção na 

caracterização dos microhábitats florestais devido à expansão da borda a toda 

a extensão do fragmento, não diferindo biótica e abioticamente entre borda, 

interior de mata e clareiras.  Pimm (1998), ao estudar as alterações na 

composição de espécies, na dinâmica de populações e no fluxo de carbono em 

fragmentos experimentais do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos 

Florestais (PDBFF - Amazônia), observou que fragmentos com áreas inferiores 

a 36 ha são compostos predominantemente por ambiente de borda.  O autor 

encontrou 10% de perda de biomassa vegetal após 4 anos de isolamento do 

fragmento devido à alta mortalidade de indivíduos arbóreos.  Laurance et al. 

(2000) encontraram maior abundância de lianas em uma distância de 100 m da 

borda da mata, e atribuíram esse aumento a uma das causas do incremento na 

mortalidade de árvores com grande porte na borda da mata nos fragmentos do 

PDBFF.  Laurance (2002), avaliando o aumento na taxa de mortalidade de 

espécies arbóreas em remanescentes florestais, verificou uma aceleração na 

dinâmica das espécies, com o incremento nas taxas de crescimento e 

mortalidade quando comparadas com as taxas anteriores ao processo de 



 

 

54 

 
 

fragmentação.  Em fragmentos com pequena área, como 13 ha e 9,5 ha, há 

altas freqüências de troncos de árvores caídas, de densidades de lianas e de 

espécies pioneiras, como mamica de porca (Zanthoxyllum  spp.), o guaritá 

(Astronium graveolens), o pau d’alho (Gallesia integrifolia) dentre outras 

(Rodrigues, 1999), evidências de que as espécies vegetais estejam sofrendo 

um hiperdinamismo em toda a extensão nestes fragmentos, sendo ambientes 

desfavoráveis para o estabelecimento de espécies secundárias, como a 

palmeira S. romanzoffiana. 

A borda de mata do fragmento com 33.845 ha apresentou uma maior 

similaridade com os ambientes de interior de mata dos remanescentes com 13 

e 9,5 ha que com o microhábitat de borda de mata dos fragmentos com áreas 

superiores a 200 ha.  Tanto a borda da área com 33.845 ha quanto o interior de 

mata dos fragmentos com 13 ha e 9,5 ha possuem alta mortalidade de árvores, 

levando a uma alta freqüência de troncos caídos e baixas percentagens de 

cobertura de dossel, porém são encontrados alguns indivíduos arbóreos de 

grande porte.  Na borda do fragmento com 33.845 ha são encontrados alguns 

indivíduos emergentes como a peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron).  A 

presença de árvores de grande porte e a não formação de densos 

emaranhados de lianas e ramos distinguem a borda do remanescente com 

33.845 ha da dos fragmentos com 1.471 ha, 374 ha, 230 ha e 208 ha, 

fragmentos que constituíram o agrupamento correspondente ao de borda de 

mata. 

A característica que determinou o agrupamento de borda de mata foi a 

formação de densos emaranhados de lianas e ramos, resultando em altas 

percentagens de cobertura de zero a 1m de altura e baixa cobertura acima de 

um metro.  O desenvolvimento de ramos laterais de árvores na borda da mata 

pode representar a principal causa da manutenção das características do 

microhábitat de interior de mata, funcionando como uma barreira para a 

penetração das condições atmosféricas externas (Mourelle et al., 2001). 
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As lianas requerem um maior nível de luminosidade para o seu 

estabelecimento e sobrevivência, estando associadas com grandes aberturas 

de dossel, como  ocasionadas pela formação de clareiras ou por perturbações 

(Schnitzer & Bongers 2002).  As lianas atuam em diversos aspectos da 

dinâmica florestal, suprimindo a regeneração arbórea, aumentando a 

mortalidade de árvores e unindo fisicamente as árvores, promovendo vias aos 

animais arborícolas (Schnitzer & Bongers, 2002).  

Apesar de freqüentes em todos microhábitats em todos os fragmentos 

amostrados, a freqüência e abundância de lianas aumentaram à medida que 

diminui o tamanho do fragmento.  Discordando de Mesquita et al. (1999), onde 

afirma que o aumento da quantidade de lianas está intimamente associada com 

uma maior mortalidade de árvores, as maiores freqüências e densidades de 

lianas estiveram relacionadas com o grau de perturbação: seja por possuírem 

pequena área, por ação do efeito de borda ou por extração seletiva de madeira, 

como no caso dos remanescentes pertencentes a Fazenda Barreiro Rico, os 

com 1.471 ha e 374 ha.  Tais evidências corroboram com a hipótese proposta 

por DeWalt et al. (2000), onde ao compararem como em florestas secundárias 

(20 - 40 anos) com maduras (idade superior a 70 anos) no Panamá, 

constataram que os ambientes sob forçantes antropogênicas possuem maior 

quantidade de lianas. 

A baixa cobertura vegetal no intervalo de 0 a 0,5 m de altura se deu 

devido ao baixo estabelecimento de plântulas nos menores fragmentos 

florestais amostrados, os com 13 ha e 9,5 ha.  Bruna (1999) avaliando a taxa de 

germinação de sementes de Heliconia acuminata verificou que a germinação de 

sementes em florestas contínuas é de 3 a 7 vezes superior que em fragmentos 

florestais, atribuindo o baixo recrutamento em fragmentos devido às alterações 

microclimáticas, aumento na predação de sementes e no acúmulo de liteira em 

áreas sob efeito de borda, devido à diminuição na decomposição de folhas 

(Didham, 1998).   Elias (1997) testando a influência da fragmentação florestal 

na sobrevivência de plântulas de Copaifera multijuga transplantadas na 
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Amazônia também verificou uma maior taxa de sobrevivência em fragmentos 

com maiores áreas. 

O agrupamento de interior de mata foi estabelecido por fragmentos com 

altas percentagens de cobertura acima de meio metro e baixa cobertura de 

plântulas (0 a 0,5 m), resultando maiores distâncias do ponto central da estação 

experimental à estrutura com diâmetro superior a 1 cm para estes intervalos de 

altura neste microhábitat. A cobertura vegetal nos pontos de interior de mata foi 

atribuída principalmente pelas coberturas do sub-bosque e do dossel, embora 

seja freqüente a presença de lianas nesse microhábitat.  O agrupamento de 

interior de mata distinguiu-se da borda por possuir maiores percentagens de 

cobertura vegetal acima de um metro e menor abaixo desta altura. Apesar de 

mais abundantes em bordas e clareiras, as lianas são freqüentes no 

microhábitat de interior de mata, pois uma vez estabelecida as lianas são aptas 

a sobreviver após a formação de um sub-bosque (Schnitzer & Bongers, 2002). 

As clareiras foram caracterizadas pela alta freqüência de troncos 

caídos, alta percentagem de cobertura vegetal até meio metro devido a alta 

densidade de plântulas e de lianas, e  baixa cobertura acima de meio metro.  

Os fragmentos de 2.178 ha, 1.471 ha, 374 ha, 230 ha e 208 ha possuem 

grande quantidade de pequenas clareiras ao longo do fragmento, ao passo que 

as do fragmento de 33.845 ha são formadas por quedas de árvores de grande 

porte, resultando em maiores aberturas de dossel.  A alta freqüência de 

pequenas clareiras nos fragmentos de 2.178 ha, 1.471 ha, 374 ha, 230 ha e  

208 ha pode estar relacionada ao hiperdinamismo nestes remanescentes. 

Laurance (2002) sugere que a fragmentação acelera a dinâmica florestal 

quando comparada com a de ambientes contínuos, alterando o regime de 

perturbação, taxas de mortalidade e de recrutamento, flutuações de populações 

e de indivíduos. 

O fator que determinou as maiores taxas de abundância de esquilos e 

presença de animais de grande porte foi a manutenção das características do 

microhábitat de interior de mata.  Surpreendentemente os fragmentos com 
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maiores SI, isto é, com formas mais irregulares, apresentaram maior 

diversidade de mamíferos de grande porte. Este fator pode estar associado com 

(1) a maior diversidade de ambientes em fragmentos com formas mais 

irregulares, corroborando com a hipótese de Leopold ou (2) com o fato de que 

os fraghmentos amostrados de maior área possuem formas mais irregulares. 

 

 

5.3 A fragmentação florestal e a predação de sementes de Syagrus 

romanzoffiana 

Com as extinções decorrentes do processo de fragmentação florestal 

pela perda de hábitat, além da diminuição da riqueza direta de espécies, a 

organização das comunidades tróficas se modifica (Terborgh et al., 2001).  

Estas alterações podem levar a distorções ecológicas, como o aumento no 

número de mamíferos predadores de sementes (Terborgh et al., 2001) após a 

extinção de grandes carnívoros em fragmentos florestais. O aumento na 

distribuição destes predadores de sementes pode ter efeitos prejudiciais 

principalmente para as populações de espécies vegetais que possuem 

sementes de grande tamanho (Asquith et al., 1997 e Sork, 1987), como 

Syagrus romanzoffiana, devido à inexistência de locais adequados para o 

estabelecimento de novos indivíduos (“safe sites”).  Manzatto (2001), 

comparando a estrutura da comunidade arbórea do fragmento florestal de 230 

ha de 1998 com de 1978, observou que a população de S. romanzoffiana 

diminuiu consideravelmente. Os resultados deste estudo demonstram que 

fragmentos florestais com de pequeno tamanho (<1.000 ha) podem não possuir 

condições para a manutenção de populações de Syagrus romanzoffiana, seja 

por forçantes abióticas (<100 ha) ou por baixa sobrevivência de sementes pós - 

dispersas (<1.000 ha). 

Neste estudo foram identificados dois fatores que prejudicam a 

sobrevivência de sementes da palmeira S. romanzoffiana pós-dispersas: (1) os 
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fatores abióticos presentes em fragmentos com toda extensão sob efeito de 

borda (13 ha e 9,5 ha); e (2) fatores bióticos, como alta densidade de 

predadores de sementes em todos microhábitats, como nos fragmentos com 

230 ha e 374 ha; sugerindo que para a sua conservação são necessários 

fragmentos florestais de grandes áreas (>1.000 ha).   

Este estudo sugere que em fragmentos pequenos (<100 ha) seja feito o 

manejo para o desenvolvimento do sub - bosque e favorecimento no 

estabelecimento de espécies secundárias, reconstituindo o microhábitat de 

interior de mata.  Com o incremento do sub-bosque há a possibilidade de que 

com hábitos arborícolas/escansórios ocupem estes ambientes.  Tais  medidas 

atenuariam os efeitos abióticos.  Nos fragmentos “médios” (> 100 ha e < 1.000 

ha), para assegurar a conservação da palmeira Syagrus romanzoffiana, sugere-

se que suas sementes pós - dispersas sejam protegidas por gaiolas que 

impeçam o acesso dos predadores às sementes, assegurando locais seguros 

em microhábitat seminaturais e minimizando a pressão biótica.  Nestes 

fragmentos é importante também que seja feito o monitorando a dinâmica das 

espécies arbóreas, visando a elaboração um plano de gerenciamento adequado 

para minimizar os efeitos de borda e assegurar a manutenção das 

características dos microhábitats de interior de mata e clareira. 

A maioria dos estudos sobre a fragmentação florestal presente na 

literatura avalia a resposta de espécies e/ou comunidades à insularização do 

hábitat.  Apesar de importantes, estes trabalhos não consideram os efeitos da 

fragmentação florestal nos processos ecológicos e de ecossistemas – 

conhecimentos escassos, porém fundamentais para a compreensão dos efeitos 

decorrentes da fragmentação e que podem possuir grandes implicações para o 

gerenciamento e conservação dos ecossistemas fragmentados.  
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6 CONCLUSÕES 

 

1. Fragmentos florestais “pequenos” (<100 ha) não possuem ambientes 

florestais, sendo toda a extensão dominada por ambiente de borda de 

mata. 

2. Fragmentos florestais “médios” (entre 100 e 1000 ha) possuem altas 

percentagens de predação de sementes de Syagrus romanzoffiana, 

constituindo remanescentes desfavoráveis para a manutenção das 

populações desta espécie. 

3. Os fatores que tornam os fragmentos florestais < 1.000 ha 

desfavoráveis para o estabelecimento de sementes de S. 

romanzoffiana pós - dispersas foram os abióticos para fragmentos 

pequenos e bióticos para os médios. 

4. Não foi observada remoção secundária, sendo todas as sementes 

removidas localizadas evidentemente predadas. 

5. O principal predador de sementes de S. romanzoffiana foi o esquilo 

caxinguelê (Sciurus ingrami) 

6. Os predadores de sementes de S. romanzoffiana em fragmentos 

florestais < 1.000 ha foram exclusivamente os esquilos (S. ingrami).  

Nos fragmentos maiores (>1.000 ha) houve predação por outros 

grupos, como o cateto (Pecari tajacu), o queixada (Tayassu pecari) e 

pequenos roedores. 
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7. Para a conservação da palmeira S. romanzoffiana sem intervenção 

são necessários fragmentos florestais maiores que 1.000 ha 

8. Em fragmentos florestais menores que 100 ha é necessário o manejo 

para o desenvolvimento do sub - bosque e favorecimento no 

estabelecimento de espécies secundárias a fim de reconstituir o 

microhábitat de interior de mata. 

9. Nos fragmentos que obtiveram altas percentagens de predação de 

sementes da palmeira Syagrus romanzoffiana (entre 100 ha 1.000 

ha), sugere-se que suas sementes pós - dispersas sejam protegidas 

por gaiolas, impedindo o acesso dos predadores às sementes, e 

desta forma assegurando locais seguros em microhábitat 

seminaturais e minimizando a pressão biótica. para assegurar a 

conservação. 
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