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RESUMO

A conversão de florestas naturais em pastagens, lavouras ou reflorestamentos
homogêneos com espécies exóticas, pode influenciar processos ecológicos
importantes alterando a dinâmica florestal. O trabalho teve como objetivo avaliar se
reflorestamentos homogêneos de Pinus elliottii influenciam a remoção de sementes
em uma vegetação secundária de Floresta Ombrófila Mista Montana adjacente.
Assim, formulamos três hipóteses: (1) a remoção de sementes será maior na
vegetação secundária de Floresta Ombrófila Mista Montana adjacente ao plantio de
Pinus elliottii, em especial, onde as plantações se encontram em estágio inicial de
desenvolvimento; (2) a remoção de sementes na vegetação secundária de Floresta
Ombrófila Mista Montana será maior quanto mais distante da borda com plantio de
Pinus elliottii; e (3) a remoção de sementes será diferente entre as espécies de
Syagrus romanzoffiana, Araucaria angustifolia e Pinus elliottii. Foram selecionadas
seis áreas de plantios de Pinus elliottii adjacentes a vegetação secundária de Floresta
Ombrófila Mista Montana. Em cada área foram instalados cinco pontos amostrais,
distribuídos ao longo de um transecto a uma distância de 0, 10, 25, 50 e 100 metros
da borda florestal. Em cada ponto foram depositadas 13 sementes de cada espécie
analisada. O monitoramento das sementes foi realizado após dois, sete, nove, 14 e
21 dias. No geral a taxa de remoção foi elevada para todas as espécies (100% para
espécie Syagrus romanzoffiana, 98% para Pinus elliottii e 49% para Araucaria
angustifolia). Houve elevada remoção de sementes em todas as distâncias
analisadas, no entanto, as sementes de Araucaria angustifolia apresentaram taxas
crescentes de remoção da borda, com 33% de remoção a 0 m e 70% a 100 m. A
elevada remoção de sementes indica a presença de fauna associada as espécies
analisadas, no entanto pode estar associada tanto com a predação como com a
dispersão secundária das sementes. Sugerimos que a reduzida remoção de sementes
de Araucaria angustifolia, espécie-chave para Mata Atlântica, na borda florestal com
a plantação de Pinus elliottii, pode indicar perdas no trânsito da fauna silvestre
associada ao plantio homogêneo. Ainda, a remoção das sementes de Pinus elliottii na
floresta, se predada, pode indicar uma redução do potencial invasivo de Pinus elliottii
sobre as áreas naturais.

Palavras-chave: Dispersão de sementes. Dispersão secundária. Paisagem. Mata
Atlântica. Predação de sementes. Reflorestamento homogêneo.

ABSTRACT

Conversion of natural forests to pasture, crop or homogeneous reforestation with exotic
species can influence important ecological processes by changing the forest dynamics.
The objective of this work was to evaluate the effects of Pinus elliottii plantation on seed
predation in a Mixed Ombrophilous Montane secondary forest. Thus, we formulate three
hypotheses: (1) seed removal will be greater in the Mixed Ombrophilous Montane
secondary forest adjacent to Pinus elliottii plantation, especially where the plantations are
in early stages; (2) seed removal will be greater in the Mixed Ombrophilous Montane
secondary forest farther from the forest edge; and, (3) seed removal will be different among
Syagrus romanzoffiana, Araucaria angustifolia and Pinus elliottii species. Six Pinus elliottii
areas adjacent to Mixed Ombrophylous Montane secondary forest were selected. In each
area, five plots were distributed along 0, 10, 25, 50 and 100 meters from the forest edge.
Were deposited 13 seeds by species in each plot. Seeds were monitored during two,
seven, nine, 14 and 21 days. In general the removal rate was high for all species (100%
for Syagrus romanzoffiana, 98% for Pinus elliottii and 49% for Araucaria angustifolia).
Similarly, all distances from the forest edge showed high seed removal, however,
Araucaria angustifolia showed reduced seed removal at the edge, with 33% of removal at
0 m against 70% at 100 m. These rates indicate the presence of forest-associated fauna,
which may cause predation and/or secondary dispersal. The reduced seed removal of
Araucaria angustifolia, a key species for Atlantic Forest, on the forest edge, may indicate
losses in the wildlife associated with the forest edge adjacent to the homogeneous planting.
In addition, the removal of Pinus elliottii seeds in the forest, if predated, may indicate a
reduction of their invasive potential in natural areas.

Keywords: Seed dispersion. Secondary dispersion. Landscape. Atlantic forest. Seed
predation. Homogeneous reforestation.
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1 INTRODUÇÃO

O recrutamento de plântulas corresponde a um dos principais componentes para
o estabelecimento de árvores tropicais (WHITMORE, 1996). Diversos fatores abióticos
e bióticos podem afetar o processo de recrutamento, funcionando como filtros
ecológicos (LORTIE et al., 2004). Tais fatores podem determinar a sobrevivência ou
não de um indivíduo em chegar a um estágio adulto e compor a comunidade de
plantas em um determinado local (FARIA, 2008). Os fatores abióticos estão
associados com a disponibilidade de água, luz, temperatura, deposição de
serapilheira e abertura de clareiras (NORDEN et al., 2007). Já os fatores bióticos estão
relacionados com os predadores de sementes, patógenos e herbívoros, sendo
responsáveis pela morte dos indivíduos, podendo variar de acordo com a densidade
e especificidade de cada inimigo natural das espécies (JANZEN, 1970).
A dispersão de sementes é um dos processos mais importantes para o
recrutamento de plantas (TERBORGH; NUÑEZ-ITURRI, 2006). Após a dispersão da
semente, a predação corresponde a um dos primeiros filtros que interferem no
estabelecimento de uma comunidade vegetal (SCHUPP, 1995). A dispersão pode
reduzir a mortalidade de plântulas (HOWE; SMALLWOOD, 1982), por levar as
sementes para longe da planta parental, evitando a competição (TERBORGH, 1990).
Já a predação, pode reduzir o número de sementes disponíveis, o que irá limitar o
recrutamento das espécies vegetais (JANZEN, 1971). Assim, quando investigado o
destino da semente após a dispersão, a remoção pode ser considerada como
dispersão secundária (WALL; KUHN; BECK, 2005) ou predação.
A sobrevivência das sementes é dependente de distintos fatores e de difícil
determinação, pois são específicos à espécie, ao local, e em alguns casos ao período
do ano (SCHUPP, 1988). Ainda, a capacidade dos consumidores de encontrar e
dispersar ou consumir as sementes pode ser alterada devido às condições do habitat
(i.e., preservados, perturbados naturalmente ou por ações antrópicas), que resultam
em mudanças na abundância e identidade dos consumidores (NOTMAN; GORCHOV,
2001).
A Mata Atlântica uma das maiores florestas das Américas, vem perdendo
constantemente a sua cobertura florestal (RIBEIRO et al., 2009). A conversão de
florestas naturais para outros usos como pastagens, lavouras ou reflorestamento com
espécies exóticas, podem influenciar as taxas de remoção de sementes (RESTREPO;
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VARGAS, 1999). Fatores como: tamanho, forma, isolamento, qualidade da matriz e
histórico de perturbações, afetam significativamente a biodiversidade em fragmentos
florestais (VIANA; TABANEZ; MARTINEZ, 1992). Associado a esses fatores temos a
fragmentação, e consequentemente as bordas florestais que podem reduzir
substancialmente a porção da floresta que ainda se encontra intacta (BALDISSERA;
GANADE, 2004). O tipo de matriz adjacente aos fragmentos florestais acaba se
tornando um aspecto importante a ser levado em consideração (PREVEDELLO;
VIEIRA, 2010).
A permanência de espécies florestais exóticas como matriz de fragmentos
florestais vem crescendo e tomando parte da cobertura florestal mundial
(RICHARDSON, 1998). Para as espécies de Pinus spp., seu sistema de produção
aponta um ciclo de vinte e um anos (DOSSA et al., 2002). Assim, áreas com histórico
de

ocupação

desta

espécie

formam

matrizes

com

diferentes

fases

de

desenvolvimento, onde alguns pinheiros se encontram em uma fase de
desenvolvimento inicial, e outros em fase de desenvolvimento tardio (RICHARDSON;
COWLING; MAITRE, 1990).
É importante investigar a influência das fases de desenvolvimento dos plantios de
Pinus spp. na dinâmica da remoção de sementes. Alguns predadores de sementes
mais específicos de áreas mais expostas, podem invadir as bordas florestais,
enquanto as espécies específicas de áreas com cobertura vegetal mais densa podem
evitar essas bordas (FAGAN; CANTRELL; COSNER, 1999). Esses indícios
demonstram que as bordas florestais podem influenciar os processos de interação
entre a semente e seus predadores e/ou dispersores (BALDISSERA; GANADE,
2004).
Neste estudo, discutiremos a remoção de sementes no geral, conscientes do viés
tanto para predação quanto para dispersão secundária. Diante do contexto, este
trabalho teve como objetivo avaliar se reflorestamentos homogêneos de Pinus elliottii
em diferentes fases de desenvolvimento influenciam a remoção de sementes em uma
vegetação secundária de Floresta Ombrófila Mista Montana adjacente. Assim,
formulamos três hipóteses: (1) a remoção de sementes será maior na vegetação
secundária de Floresta Ombrófila Mista Montana adjacente ao plantio de P. elliottii
devido à possível redução da fauna silvestre na área dos plantios homogêneos, em
especial, onde as plantações se encontram em estagio inicial de desenvolvimento; (2)
a remoção de sementes na vegetação secundária de Floresta Ombrófila Mista
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Montana será maior quanto mais distante da borda com plantio de Pinus elliottii; e (3)
a remoção de sementes será diferente entre as espécies de Syagrus romanzoffiana,
Pinus elliottii e Araucaria angustifolia.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Mata Atlântica

Considerada um dos mais importantes biomas brasileiros em relação à diversidade
biológica (RIBEIRO et al., 2009), a Mata Atlântica é conhecida internacionalmente,
pois abriga um dos maiores índices de riqueza de espécies e taxas de endemismo do
planeta (RANTA et al., 1998). Originalmente, a Mata Atlântica ocupava uma área
estimada em 1,5 milhões de Km² distribuída entre o Brasil, Argentina e Paraguai,
sendo 1,1 milhões de km² representados em território nacional (OLMOS, 2011).
Desde o início da colonização do Brasil, a Mata Atlântica vem sendo convertida
de florestas naturais para diferentes usos, abrigando os maiores polos urbanos
(MMA,1998). A Mata Atlântica original perdida é representada por 88,27%, restando
entre 11,73% e 16% da vegetação original, sendo encontrada mais preservada na
Serra do Mar (36,5%), regiões da Bahia (17,7%) e Brejos nordestinos (16%) (RIBEIRO
et al., 2009).
A composição da Mata Atlântica é representada por várias tipologias ou unidades
fitogeográficas, gerando um mosaico vegetacional (MMA, 2002), sendo suas
delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), conforme o decreto n° 6.660 de 2008, que contempla as seguintes formações
florestais nativas e ecossistemas associados:
Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de
Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional
Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as
vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves
florestais do Nordeste (BRASIL, 2008).

2.1.1 Floresta Ombrófila Mista
A Floresta Ombrófila Mista, conhecida popularmente como “mata-de-araucária” ou
“pinheiral”, apresenta uma vegetação característica da altitude e latitude do Planalto
Meridional, com sua composição florística dominada por gêneros primitivos como
Drymis, Araucaria (australásicos) e Podocarpus (afro-asiático) (IBGE, 2012).
No Brasil, a Floresta Ombrófila Mista era representada por aproximadamente
200.000 km² de florestas originais (MAACK, 1950), sendo encontrada com maior
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ocorrência nos Estados do Paraná (40%), Santa Catarina (31%), Rio Grande do Sul
(25%), apresentando algumas disjunções florísticas situadas no sul de São Paulo
(3%), até o sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro (1%) (KLEIN, 1960). Categorizada
de acordo com o Sistema de Classificação Fitogeográfica que leva em consideração
a altitude (TEIXEIRA et al., 1986), a Floresta Ombrófila Mista apresenta quatro
formações, sendo: Submontana: altitudes inferiores a 400 m; Montana: situada entre
400 e 1000 m de altitude; Altomontana: altitudes superiores a 1000 m; e Aluvial:
quando em ocorrência ao longo de cursos d’água (IBGE, 2012), conforme a Figura 1.
Figura 1 - Perfil esquemático da Floresta Ombrófila Mista, diferenciando os tipos florestais em
relação à altitude: 1 - Aluvial, 2 - Submontana (< 400m), 3 - Montana (entre 400 a 1000m) e 4 Altomontana (> 1000m)

Fonte: IBGE (2012).

Contudo,

a

intensa

exploração

madeireira,

desmatamento,

agricultura,

reflorestamentos homogêneos com exóticas, alteração da vegetação por pastagens e
ampliação das zonas urbanas, resultaram em uma intensa redução das florestas
originais, principalmente na região do Planalto Meridional (Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul) (MEDEIROS; SAVI; BRITO, 2005). Diante disso, a vegetação da
Floresta Ombrófila Mista encontra-se praticamente restrita, com uma área de
distribuição a menos de 5% da superfície originalmente ocupada (MMA, 2002),
tornando uma das tipologias mais ameaçadas do bioma Mata Atlântica (MEDEIROS;
SAVI; BRITO, 2005). Porém ainda sustenta grande diversidade florestal, incluindo a
Araucaria angustifolia, que se encontra criticamente em risco de extinção, constando
na lista de espécies ameaçadas da International Union for Conservation of Nature
(IUCN, 2013).
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2.2 A cultura do Pinus

O gênero Pinus, pertencente à família Pinaceae representa plantas lenhosas, em
geral arbóreas, apresentando alturas entre 3 a 50 m. Com ocorrência natural na
América do Norte, América Central, norte da Europa e Ásia (LIMA; JARÁ; ALFONSO,
1988). As espécies de Pinus foram introduzidas no Brasil há mais de um século, sendo
trazidas por imigrantes europeus para fins ornamentais e produção de madeira
(SHIMIZU, 2008).
No início da década de 1960, o plantio de Pinus no Brasil se reverteu em escala
comercial, principalmente na região Sul e Sudeste do país (AGUIAR et al., 2011),
sendo extensas áreas plantadas com P. elliottii e Pinus taeda (SHIMIZU, 2008).
Durante as décadas de 1970 e 1980, as plantações florestais deste gênero induziu
um aumento na oferta de madeira, acarretando o desenvolvimento da indústria
florestal brasileira, sendo o setor de celulose e papel o primeiro beneficiado, devido a
madeira oriunda dos desbastes. Na década de 1990, com a maturação dos plantios,
as indústrias de madeira sólida iniciam um forte processo de desenvolvimento
(TUOTO; HOEFLICH, 2008). No ano de 2011, de acordo com os dados do Anuário
estatístico da Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF) a
área de plantio de Pinus totalizou em 1,64 milhões de hectares, encontrando-se
distribuídos principalmente no Paraná (40,11%), Santa Catarina (32,78%), Rio Grande
do Sul (10,03%), São Paulo (9,54%), Minas Gerais (4,59%) e outros estados (2,92%)
(FLORESTAS..., 2012).
O sistema de produção de Pinus preconiza um ciclo, ao menos de 21 anos, sendo
o plantio realizado com um espaçamento 3 x 2 m, resultando em 1667 árvores por
hectare. Nas idades de 8 e 12 anos são realizados o primeiro e segundo desbaste no
povoamento, respectivamente, o que reduz uma média de 40% (666 árvores) no
primeiro e 30% (500 árvores) no segundo, restando apenas 30% (500 árvores) do
plantio inicial, ocorrendo o corte final aos 21 anos, obtendo uma produção média de
50 até 70 m³ aos 8 anos e de 70 à 120m³ aos 12 anos, podendo ultrapassar 450 m³
ao final do ciclo, com 21 anos de produção (DOSSA et al., 2002).
Como produto florestal não madeireiro, a resina do Pinus é obtida a partir do 9º
ano, quando se inicia a resinagem, resultando em uma produção média de 2 kg de
resina/árvore/ano (FERREIRA, 2002), podendo antecipar receitas aos proprietários
florestais. Para a madeira resultante do primeiro desbaste (8° ano) sua destinação é
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para celulose e energia. No segundo desbaste (12° ano) as madeiras obtidas podem
ser destinadas para serraria, energia e celulose. Aos 21 anos, no corte final, os usos
da madeira podem ser para serraria e laminação (DOSSA et al., 2002). Com isso, por
meio da cadeia produtiva de diferentes produtos, os plantios de Pinus acabam
tomando grande importância no setor florestal brasileiro.

2.3 Os efeitos da matriz sobre fragmentos florestais

O elevado nível de perturbações antrópicas nos ecossistemas naturais tornou a
conservação da biodiversidade um desafio (VIANA, 1995). Fatores como: tamanho,
forma, isolamento, qualidade da matriz e histórico de perturbações, afetam
significativamente a biodiversidade em fragmentos florestais (VIANA; TABANEZ;
MARTINEZ, 1992). Associado a esses fatores temos a fragmentação, e
consequentemente as bordas florestais que podem reduzir substancialmente a porção
da floresta que ainda se encontra intacta (BALDISSERA; GANADE, 2004). Segundo
Murcia (1995), as alterações causadas pela influência de borda podem ser de três
tipos: os abióticos, os bióticos diretos e os bióticos indiretos. Os efeitos abióticos
envolvem alterações nas condições microclimáticas, como uma maior exposição a
ventos, altas temperaturas e baixa umidade; os bióticos diretos são as mudanças na
composição, distribuição e abundância das espécies, causadas pelas variações nas
condições físicas próximas à borda; e os bióticos indiretos compreendem as
mudanças nas interações ecológicas entre as espécies, como o parasitismo,
competição, predação, polinização e dispersão de sementes, devido às mudanças
causadas pelos efeitos bióticos diretos.
Os efeitos de borda causados pela radiação solar e temperatura do ar e do solo
são as influências abióticas mais importantes, pois quanto maior sua incidência,
menor a umidade na borda em relação ao interior da floresta (BLUMENFELD et al.,
2016). Esses efeitos condicionam muitos processos biológicos, como a fotossíntese,
desenvolvimento da vegetação, decomposição e ciclo de nutrientes (TURTON;
FREIBURGER, 1997). A intensidade dessas modificações é alterada não somente
pela distância da borda, mas também pela sua orientação em relação à posição do
sol, estratificação vertical, formato, tamanho e idade do fragmento (GIMENES;
‘ANJOS, 2003).
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Em relação aos efeitos bióticos diretos, um estudo comparando a área basal,
altura média e número de indivíduos arbóreos a diferentes distâncias de um fragmento
florestal circundado em parte por pastagem e em parte por talhões de Pinus, verificou
que as áreas vizinhas à pastagem estão sujeitas a um efeito de borda mais intenso
com maiores modificações (VIANA; PINHEIRO, 1998). A tipologia circundante se
torna um fator de grande influência na manifestação dos efeitos de borda, pois quanto
mais distinta a matriz em que se insere o fragmento, maiores os efeitos de borda
(LINDENMAYER; FICHER, 2006).
Para os efeitos bióticos indiretos, as modificações das interações entre espécies
podem ser alteradas, como as taxas de predação de sementes. Tanto na floresta
como na vegetação adjacente, as bordas florestais causam influência na interação
entre as sementes e seus predadores (BALDISSERA; GANADE, 2004). No caso dos
roedores, foi observado que a taxa de predação foi reduzida em áreas expostas com
maior abertura do dossel, quando comparados com áreas com cobertura vegetal mais
densa (HAY; FULLER, 1981). Áreas com maior cobertura de dossel podem auxiliar
uma menor vulnerabilidade desses consumidores a seus predadores, o que explica a
redução da taxa de predação em áreas mais expostas (DALMAGRO; VIEIRA, 2005).

2.4 Remoção de sementes: predação e dispersão secundária

A predação de sementes é um processo capaz de limitar o recrutamento de
plantas, reduzindo o número de sementes viáveis disponíveis (JANZEN, 1971),
influenciando o estabelecimento de novos indivíduos de comunidades vegetais
(SCHUPP, 1995). A predação por animais pode ser considerada uma das
circunstâncias essenciais à mortalidade de sementes (FRANCISCO; LUNARDI;
GALETTI, 2002). Em eventos de frutificação sua perda por predadores é substancial
(JANZEN 1972; HOWE 1980; SCHUPP 1988), sendo a mortalidade das sementes no
solo muitas vezes superior a 75% (JANZEN et al., 1976; HOWE; SCHUPP;
WESTLEY, 1985). A predação de sementes acaba se tornando uma grande força
ecológica e evolutiva que afeta os indivíduos, populações e comunidades vegetais
(SCHUPP, 1988).
A sobrevivência das sementes é dependente de distintos fatores e de difícil
determinação, pois são específicos à espécie, ao local, e em alguns casos ao período
do ano (SCHUPP, 1988). Além disso, as atividades dos predadores também são
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capazes de influenciar na sobrevivência de sementes, podendo variar ao longo do
período de frutificação, local onde as sementes são depositadas (WHELAN et al.,
1991), abundância e o comportamento dos predadores de sementes (HULME;
BORELLI, 1999).
A capacidade dos predadores de encontrar ou consumir sementes pode ser
alterada pelo tipo de habitat, tanto os perturbados naturalmente, como as clareiras, ou
os perturbados pelo homem, como as áreas agrícolas, resultam em mudanças na
abundância e identidade dos predadores (NOTMAN; GORCHOV, 2001). Em áreas
defaunadas, foi observada uma maior taxa de predação de sementes por roedores,
quando comparado com áreas não defaunadas (GALETTI; BOVENDORP;
GUEVARAB, 2015). Em outra situação, analisando o papel das formigas e roedores
na predação de sementes, foi considerado que as sementes foram mais consumidas
do que dispersas, e que o tamanho, forma e dureza da semente não afetam a
possibilidade de serem depredados (FLEURY et al., 2014).
Diversos são os fatores que afetam a sobrevivência das sementes, o que torna
importante a identificação das barreiras ecológicas que impedem ou dificultam a
regeneração natural e diminuem a resiliência florestal (PARROTTA; TURNBULL;
JONES, 1997; ENGEL; PARROTTA, 2003). O uso deste conhecimento pode
solucionar questões sobre conservação, manejo e restauração de florestas
(GUARIGUATA; OSTERTAG, 2001; ENGEL; PARROTA, 2003).

2.5 Descrição das espécies utilizadas no estudo

Com base nos grupos funcionais, foram selecionadas as espécies utilizadas no
estudo. Os grupos funcionais podem ser definidos como o conjunto de espécies que
apresentam semelhanças em termos de características e similares em suas respostas
a certas condições ambientais (MÜLLER et al., 2007).

2.5.1 Araucaria angustifolia (Araucária)

A A. angustifolia, também conhecida como pinheiro brasileiro ou pinheiro-doparaná representa a única espécie da família Araucariaceae em território brasileiro
(DUTRA; STRANZ, 2009). A ocorrência da espécie no país era representada por cerca
de 20 milhões de hectares, situando-se principalmente no estado do Paraná (40% de
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sua superfície), Santa Catarina (31%) e Rio Grande do Sul (25%), apresentando
manchas esparsas no sul de São Paulo (3%) até o sul de Minas Gerais e Rio de
Janeiro, e em áreas de altitude elevadas (1%) (CARVALHO, 1994).
A espécie A. angustifolia é uma gimnosperma, comumente com 10 a 35 m de
altura e 50 a 120 cm de diâmetro a altura do peito (DAP). Suas sementes conhecidas
popularmente como pinhões são muito energéticas, com um alto valor nutritivo em
torno de 54% de amido e 5,1% de proteína, sendo um importante recurso na dieta de
muitos animais (ROSADO et al., 1994). Além disso, podem ser produzidas em grande
quantidade (cada estróbilo pode produzir de 20 a 198 sementes) de abril a agosto
(CARVALHO, 1994). Por ser produzida em períodos que coincide com o inverno, a
semente se torna uma fonte de alimento em época de escassez, se tornando uma
espécie chave para a manutenção da diversidade de mamíferos (PAISE; VIEIRA,
2005).
O consumo dessas sementes ocorre por pelo menos 14 espécies de mamíferos
que ocorrem nas Florestas com Araucária, incluindo desde pequenos roedores
cricetídeos, com peso inferior a 100 g, até mamíferos com peso superior a 5 kg
(SOLÓRZANO FILHO, 2001).

2.5.2 Syagrus romanzoffiana (Jerivá)

As palmeiras representam as espécies de plantas vasculares mais abundantes
nos trópicos (PERES, 1994), com ocorrência de quase 70% de todas as espécies
existentes (JONES, 1995). Estima-se a ocorrência de 2600 espécies em 200 gêneros
de palmeiras em todo o mundo (JONES, 1995). Concentrando-se 550 espécies e 67
gêneros nos trópicos, sendo distribuídas no Brasil 119 espécies, pertencentes a 39
gêneros (HENDERSON; GALEANO-GARCES; BERNAL, 1995).
A espécie S. romanzoffiana, conhecida popularmente como jerivá, pode ser
encontrada em toda a América do Sul, ocorrendo no Brasil desde o sul da Bahia,
Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás até o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul,
Paraguai e Argentina. Atinge altura entre 10 e 20 m, com tronco de 30 a 40 cm de
diâmetro e folhas de 2 a 3 m de comprimento. A reprodução é sexuada, suas
infrutescências atingem entre 80 e 120 cm de comprimento. O amadurecimento dos
frutos ocorre entre fevereiro e agosto (LORENZI, 2002) e possuem em média 800
frutos por infrutescência (GALETTI; PASCHOAL; PEDRONI, 1992).
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O consumo dos frutos de Jerivá ocorre principalmente pelos mamíferos, como as
antas (Tapirus terrestres) que os consomem em grande quantidade, podendo ser
encontrado em uma única defecação até 300 sementes desta espécie (GALETTI et
al., 2001). O macaco-prego (Cebus apela), bugios (Alouatta guariba) e esquilos
(Sciurus ingrami), foram observados dispersando e/ou predando sementes desta
espécie (GALETTI; PASCHOAL; PEDRONI, 1992; OLMOS et al., 1999).

2.5.3 Pinus elliottii (Pinus)

O gênero Pinus da família Pinaceae ocorre naturalmente na América Central,
América do Norte, norte da Europa e Ásia (LIMA; JARÁ; ALFONSO, 1988). No Brasil
vem ocorrendo a mais de um século, sendo os primeiros relatos em 1880, com a
inclusão do Pinus canariensis, no Rio Grande do Sul pelos imigrantes europeus, para
fins ornamentais e produção de madeira. A introdução de novas espécies como Pinus
palustres, Pinus echinata, P. elliottii e P. taeda se deu por volta de 1948, pela iniciativa
do Serviço Florestal do Estado de São Paulo, desde então outras espécies vêm sendo
introduzidas no país (SHIMIZU, 2008).
A espécie P. elliottii, são árvores retas, com até 30 m de altura. Sua copa diminui
de tamanho com o seu crescimento, sendo composta por acículas em fascículos de
2, com 15 a 25 cm de comprimento. Seu cone maduro apresenta 10 cm de
comprimento e 4,5 cm de diâmetro e suas sementes cerca de 5 mm com asas de 2 a
3 cm de comprimento (MATTOS, s/d). Considerada a espécie mais cultivada no
Brasil, seu crescimento é rápido no início, vigoroso e uniforme (MATTOS s/d), sendo
sua produção utilizada principalmente para madeira e resina (CASTILLO, 2016). O
Estado de São Paulo, aparentemente é a região mais apropriada à variedade típica
de P. elliottii, além de ser observado em Santa Catarina e Rio Grande do Sul
(MATTOS, s/d).
Embora o gênero Pinus seja de grande importância para a silvicultura, suas
espécies apresentam um grande potencial de invasão de ambientes naturais (ZALBA;
CUEVAS; BOÓ, 2008). As características das espécies, como a alta taxa de
crescimento relativo, grande quantidade de sementes pequenas e de fácil dispersão
(anemocóricas), alta longevidade das sementes no solo, alta taxa de germinação,
maturação precoce das plantas já estabelecidas, alelopatia e ausência de inimigos
naturais, facilita sua invasão (ZILLER; GALVÃO, 2002). Com isso a predação de
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sementes se apresenta como um grande impedimento para o estabelecimento de
plantas (ORROCK et al., 2006), sugerido como um potencial mecanismo de controle
de invasão e propagação de espécies exóticas (MARON; VILÀ, 2001). O consumo
destas sementes pode ser pelos roedores, que se apresentam como os grandes
consumidores de sementes da família Pinaceae (CACCIA; BALLARÉ, 1998), atuando
como um importante regulador no estabelecimento de plantas dessa espécie.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Descrição do local de estudo

O estudo foi realizado em áreas florestais pertencentes à empresa Sguario
Florestal S.A., localizada na região sudoeste do estado de São Paulo. A maioria das
áreas da empresa está inserida na bacia-hidrográfica do Alto-Paranapanema (92,5%),
e uma pequena parte na bacia-hidrográfica Ribeira de Iguape e Litoral Sul (7,5%).
Mais especificadamente nos municípios de Apiaí, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de
Itararé, Itapeva, Itararé, Nova Campina e Ribeirão Branco entre as coordenadas 48º
43’ a 49º 17’ de longitude W Gr. e 24º 25’ a 24º 7’ de latitude S. As áreas selecionadas
para o estudo encontram-se presentes no município de Nova Campina (Figura 2).
Figura 2 – Croqui de localização do município de Nova Campina no estado de São Paulo,
enfocando a área total das fazendas utilizadas no estudo
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3.1.1 Clima

Segundo a classificação de Koeppen, o clima do município é considerado Cfa,
sendo úmido em todas as estações, com verão quente. A temperatura média anual
pode chegar a 19°C, onde o mês mais quente atinge 22,4°C e o mais frio 15,2 °C.
Com uma precipitação média de 1419,1 mm/ano, o mês de janeiro representa a
estação mais chuvosa, com 204,4 mm, e agosto a mais seca, com 61,1 mm
(CEPAGRI, 2017).

3.1.2 Vegetação

A vegetação presente no município de Nova Campina encontra-se em uma área
de ecótono, entre o Bioma Mata Atlântica e Cerrado. De acordo com o inventário
florestal de 2010, que se encontra no site SinBiota, as áreas selecionadas para o
estudo encontram-se presentes em uma vegetação secundária de Floresta Ombrófila
Mista Montana (Figura 3) (SINBIOTA, 2018).
Figura 3 - Classificação da vegetação nativa das fazendas selecionadas para incluir as
estações experimentais
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3.2 Áreas de estudo
As fazendas selecionadas encontram-se na Bacia Alto Paranapanema, com a
presença da vegetação secundária de Floresta Ombrófila Mista Montana adjacentes
a plantios de P. elliottii, totalizando em seis áreas de estudo (Figura 4).
Os plantios de P. elliottii adjacentes à vegetação secundária de Floresta Ombrófila
Mista

Montana foram

categorizados de acordo

com as suas fases de

desenvolvimento. Assim, os plantios de P. elliottii selecionados com a idade de quatro,
cinco e seis anos foram categorizados como plantios em fase de desenvolvimento
inicial. Já os plantios de P. elliottii selecionados com a idade de 21 e 22 anos, foram
categorizados como plantios em fase de desenvolvimento tardio.
Figura 4 - Fazendas selecionadas para incluir as estações experimentais na vegetação
secundária de Floresta Ombrófila Mista Montana, adjacentes aos plantios de P. elliottii em
diferentes fases de desenvolvimento
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3.2.1 Fazenda Braganceiro

Na fazenda Braganceiro foi selecionada a vegetação secundária de Floresta
Ombrófila Mista Montana adjacente a um plantio de P. elliottii com a idade de quatro
anos, considerado um plantio em fase de desenvolvimento inicial.
Conforme a observação in loco o sub-bosque presente na plantação de P. elliottii
ainda era pouco formado, incluindo apenas algumas gramíneas e plantas herbáceas,
devido aos tratos culturais, como a roçada manual de manutenção e aplicação de
herbicida que ocorre nos primeiros anos. O desbaste e a extração de resina ainda
eram ausentes no local.

3.2.2 Fazenda Pouso Alto e Borda

Na fazenda Pouso Alto e Borda foram selecionadas duas áreas, ambas se
encontravam na presença da vegetação secundária de Floresta Ombrófila Mista
Montana, porém a primeira área estava adjacente a plantios de P. elliottii de cinco
anos e a segunda área adjacente a plantios de P. elliottii de seis anos, sendo
considerados plantios em fase de desenvolvimento inicial.
Conforme a observação in loco, a plantação de P. elliottii com cinco anos
apresentava um sub-bosque médio, incluindo gramíneas, arbustos e algumas
arbóreas, devido ao maior intervalado entre a roçada manual de manutenção. Já a
plantação de P. elliottii com seis anos, apresentava um sub-bosque pouco formado,
incluindo poucas gramíneas, sendo a acícula dominante no solo. O desbaste e a
extração de resina eram ausentes em ambas às áreas.

3.2.3 Fazenda Nossa Senhora Aparecida

Na fazenda Nossa Senhora Aparecida foi selecionada a vegetação secundária de
Floresta Ombrófila Mista Montana adjacente a um plantio de P. elliottii com a idade de
21 anos, considerado um plantio em fase de desenvolvimento tardio.
Conforme a observação in loco, a plantação de P. elliottii apresentava um subbosque médio, incluindo gramíneas, herbáceas, arbustos e arbóreas, devido ao maior
intervalo entre a roçada manual, sendo realizada somente na fase da pré–resinagem
e pré-corte raso, pois o mato-competição é menos intenso nesta fase. A extração de
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resina era presente no local e todos os processos de desbaste já haviam sido
realizados, sendo o próximo corte raso da área.

3.2.4 Fazenda Cassiano

Na fazenda Cassiano foi selecionada a vegetação secundária de Floresta
Ombrófila Mista Montana adjacente a um plantio de P. elliottii com a idade de 21 anos,
considerado um plantio em fase de desenvolvimento tardio.
Conforme a observação in loco, a plantação de P. elliottii apresentava um subbosque médio, incluindo gramíneas, herbáceas, arbustos e arbóreas, decorrente ao
maior intervalo entre a roçada manual, sendo realizada somente na fase da pré–
resinagem e pré-corte raso, pois o mato-competição é menos intenso nesta fase. A
extração de resina era presente no local, e todos os processos de desbaste já haviam
sido realizados, sendo o próximo corte raso da área.

3.2.5 Fazendas Santo Antônio e Saramandaia

Na fazenda Saramandaia foi selecionada a vegetação secundária de Floresta
Ombrófila Mista Montana adjacente a um plantio de P. elliottii com a idade de 22 anos,
considerado um plantio em fase de desenvolvimento tardio, estando presente na
fazenda Santo Antônio.
Conforme a observação in loco o sub-bosque presente na plantação de P. elliottii
era baixo, incluindo algumas gramíneas e herbáceas, pois a roçada manual préresinagem era recente. A extração de resina era presente no local, e todos os
processos de desbaste já haviam sido realizados, sendo o próximo corte raso da área.

3.3 Remoção das sementes

Para testar o efeito das fases de desenvolvimento dos plantios de P. elliottii sobre
a remoção de sementes na vegetação secundária de Floresta Ombrófila Mista
Montana, foram utilizadas três espécies.
A espécie A. angustifolia foi uma das espécies escolhida por ser considerada o
principal componente da Floresta Ombrófila Mista (MEDEIROS; SAVI; BRITO, 2005).
As suas sementes são produzidas em grande quantidade na época de escassez de
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recursos alimentares, como no inverno, tornando uma fonte de alimento fundamental
para a manutenção da diversidade de mamíferos (PAISE; VIEIRA, 2005). Além disso,
é uma espécie que se encontra criticamente em risco, de acordo com a lista de
espécies ameaçadas da International Union of Conservation the Nature (IUCN, 2013).
As sementes de Araucária foram coletadas entre junho e julho de 2017, diretamente
do solo e armazenadas em um freezer a 4 °C até setembro.
Outra espécie utilizada foi a S. romanzoffiana, conhecido popularmente por Jerivá,
sendo escolhida por ser uma palmeira encontrada em grande quantidade na Mata
Atlântica (KAHN, 1986; SILVA, 1980). Além de ser considerada uma espécie
importante na fonte de energia para a fauna, com longos períodos de frutificação, se
tornando uma importante fonte alimentar aos frugívoros (BEGNINI, 2008). Os frutos
maduros de S. romanzoffiana foram coletados em setembro de 2017 diretamente da
infrutescência, com o auxílio de um podador.
Por fim, a espécie P. elliottii foi escolhida devido à capacidade de dispersar suas
sementes (NATHAN et al., 2002), oferecendo riscos de invasão de áreas naturais
(ZALBA; CUEVAS; BOÓ, 2008). Para a obtenção das sementes de P. elliottii foi
realizada a coleta dos cones maduros no pomar de sementes da empresa, nos meses
de abril e maio de 2017. Os cones foram submetidos à secagem a céu aberto
resultando na sua abertura, obtendo as sementes ainda de forma alada, sendo
realizada limpeza manual, para posterior armazenamento no freezer a 4º C até
setembro de 2017.
Pelo fato das espécies S. romanzoffiana e A. angustifolia comporem uma Floresta
Ombrófila Mista Montana, e pela presença das sementes de P. elliottii na vegetação
secundária de Floresta Ombrófila Mista Montana devido aos plantios adjacentes de P.
elliottii, todas as sementes foram dispostas ao solo de forma agrupada, buscando
minimizar sua dispersão natural (GALETTI et al., 2001). As sementes de P. elliottii
foram depositadas sobre folhas, para melhor identificação e contagem. Durante o
manuseio das sementes foram utilizadas luvas cirúrgicas para não ocorrer influência
do odor humano no experimento. As sementes foram conduzidas às estações
experimentais por meio de sacos plásticos, sendo o número de sementes utilizadas
por ponto amostral (n=13) baseado na média de sementes de S. romanzoffiana
encontrada dispersa no ambiente pela espécie Tapirus terrestris (GALETTI et al.,
2001). A disponibilidade e abundância das sementes no momento do estudo também
foram consideradas, utilizando a mesma quantidade de sementes para as três
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espécies, visto que as espécies S. romanzoffiana e A. angustifolia possuem
comportamentos similares dentro da floresta, sendo consideradas espécie-chave para
a manutenção de mamíferos, padronizando a quantidade de sementes de P. elliottii
para uma melhor comparação da taxa de remoção de sementes entre as espécies.
Cada ponto amostral foi marcado com um palito de madeira de 10 cm inserido ao
solo junto às sementes e fita zebrada fixada na árvore que se localizava cada ponto
amostral (0, 10, 25, 50 e 100 m), facilitando sua localização.
Figura 5 – Disposição agrupada das sementes no solo, buscando minimizar sua dispersão
natural

Letícia Duron Cury, 2017

Cada estação experimental constituiu-se de cinco pontos amostrais, localizados
ao longo de um transecto, a uma distância de 0, 10, 25, 50 e 100 metros na vegetação
secundária de Floresta Ombrófila Mista Montana.
Foram instaladas no total seis estações experimentais. Cada estação
experimental representava uma réplica do regime de plantio do P. elliottii (fase de
desenvolvimento inicial e tardio), sendo três estações experimentais para plantios em
fase de desenvolvimento inicial e três para plantios em fase de desenvolvimento
tardio. As estações experimentais foram instaladas dentro da vegetação secundária
de Floresta Ombrófila Mista, sendo representadas por um transecto com cinco pontos
amostrais, totalizando 30 pontos amostrais.
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Os experimentos foram conduzidos entre o final de setembro e início de outubro
de 2017 (início 29/09/2017, final em 17/10/2017), nas seis estações experimentais. O
monitoramento de cada ponto amostral foi realizado simultaneamente. Os pontos
amostrais foram monitorados após dois, sete, nove, 14 e 21 dias, período suficiente
para avaliar as taxas de remoção de sementes na Mata Atlântica (GALETTI et al.,
2006). As sementes vistoriadas foram classificadas como removidas e não removidas.

3.4 Análise estatística

Na análise estatística foram ajustados modelos lineares generalizados mistos
com a distribuição Poisson tendo como fator fixo a remoção de sementes em função
da interação entre a espécie, distância e tipo de floresta, bem como a área se
apresentando como fator aleatório.
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4 RESULTADOS

No geral, foram removidas na vegetação secundária de Floresta Ombrófila Mista
Montana 100% das sementes de S. romanzoffiana, 98% das sementes de P. elliottii e
49 % das sementes de A. angustifolia.
A análise da taxa de remoção de sementes em função da interação entre
espécie, distância e tipo florestal (fase de desenvolvimento inicial e tardio do P.
elliottii), tendo como fator aleatório a área, obteve resultado significativo somente para
a interação entre espécie e distância.
A espécie A. angustifolia apresentou taxas crescentes de remoção da borda (33%
de remoção a 0 m) para o interior da floresta (70% de remoção a 100 m). A espécie
S. romanzoffiana apresentou todas as sementes removidas em todas as distâncias
analisadas. A espécie P. elliottii apresentou uma variação na taxa de remoção das
sementes nas primeiras distâncias analisadas (100% de remoção a 0 m, 97% a 10 m
e 92% a 25 m), com um aumento para o interior da floresta, sendo todas as sementes
removidas nas distâncias 50 e 100 m (Figura 6).
Figura 6 – Taxa de remoção de sementes das espécies Araucaria angustifolia, Syagrus
romanzoffiana e Pinus elliottii, em relação às transecções no sentido borda interior da floresta
nativa. O eixo x representa a distância em metros dos pontos amostrais presentes nas
transecções, sendo 0, 10, 25, 50 e 100 m e o eixo y o número de sementes removidas de
acordo com as distâncias dos pontos amostrais.
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5 DISCUSSÃO

5.1 Remoção das sementes de Araucaria angustifolia

A remoção das sementes de A. angustifolia foi maior no interior florestal quando
comparada com a remoção na borda, provavelmente, devido à alteração abrupta da
vegetação florestal nativa para o plantio homogêneo de P. elliottii (MURCIA, 1995). A
borda florestal pode se tornar uma barreira seletiva no acesso das espécies para os
ecossistemas adjacentes, primeiro, por diminuir a atividade da fauna na região da
borda (BALDISSERA; GANADE, 2004) ou extinguir localmente populações de animais
devido às modificações na paisagem (FAGAN; CANTRELL; COSNER, 1999).
Segundo, podem apontar mudanças na comunidade de consumidores específicos,
devido à ocupação do habitat por espécies generalistas associadas aos plantios
homogêneos, como por exemplo, roedores.
Estudos apontam que as sementes de A. Angustifolia são removidas por
pequenos roedores até grandes mamíferos (SOLÓRZANO FILHO, 2001), sendo
importantes predadores e dispersores de sementes em florestas tropicais
(DEMATTIA; CURRAN; RATHCKE, 2004), consumindo e carregando as sementes
por longas distâncias, para posterior consumo (GUGLIELME; GANADE, 2006). Assim,
a redução na taxa de remoção de sementes de A. angustifolia

na borda pode

influenciar sua dispersão, e consequentemente o potencial de colonização da espécie.
Plantios homogêneos de P. elliottii podem influenciar a composição de animais
consumidores de A. angustifolia e, consequentemente, interferir na dinâmica florestal,
principalmente, ao considerar a possibilidade de que parte das sementes removidas
possam ter sido dispersas, não somente predadas.

5.2 Remoção das sementes de Syagrus romanzoffiana

A remoção das sementes de S. romanzoffiana foi constante em todas as
distâncias, sendo todas as sementes removidas, não havendo influência do efeito de
borda para a espécie. Embora alguma predação de semente possa levar à dispersão
secundária (WALL, 1993; FORGET, 1993; BREWER; REJMÁNEK, 1999), mesmo
com a sobrevivência de algumas sementes, é provável que a mortalidade esteja
altamente correlacionada com a predação (SCHUPP; FROST, 1989), visto que a taxa
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de remoção foi alta, sendo todas as sementes removidas logo após da sua deposição
no solo.
Com o estudo conduzido em fragmentos de vegetação florestal pertencentes à
Mata Atlântica, sendo a espécie S. romanzoffiana encontrada em grandes
quantidades nessas áreas (KAHN, 1986; SILVA, 1980), os recursos e habitat para
seus consumidores se tornam ainda maior, correlatando à alta taxa de remoção da
espécie (FLEURY, 2003). O resultado demonstra que a taxa de remoção da semente
pode limitar o estabelecimento de S. romanzoffiana nas áreas de estudo, resultando
em alterações na estrutura da comunidade vegetal (JANZEN, 1971).
Como a taxa de remoção das sementes foi constante, não há influência da
distância na sobrevivência da espécie. O estabelecimento da espécie pode estar
relacionado com o tamanho do fragmento florestal, visto que em estudos conduzidos
em áreas maiores que 1000 hectares a conservação da espécie se torna positiva,
sendo que fragmentos médios entre 100 e 1000 ha, se tornam ambientes
desfavoráveis para a manutenção das populações de S. romanzoffiana (FLEURY,
2003).
Os fragmentos florestais contínuos proporcionam uma maior heterogeneidade
vegetal (EMMONS, 1982) e consequentemente, as taxas de predação de sementes
também ocorrem de forma heterogênea (PEÑA-CLAROS; BOO, 2002), o que difere
dos pequenos e médios fragmentos. Com isso, para a conservação das populações
de S. romanzoffiana é necessário florestas contínuas, maiores que 1000 ha (FLEURY,
2003), visto que altas taxas de predação são consequência de pequenos fragmentos,
podendo influenciar o estabelecimento da espécie, acarretando em alterações na
estrutura e composição da comunidade vegetal.

5.3 Remoção das sementes de Pinus elliottii

A remoção das sementes de Pinus elliottii apresentou uma pequena variação nas
primeiras distâncias analisadas (100% de remoção a 0 m, 97% a 10 m e 92% a 25 m),
evidenciando a ausência do efeito de borda para a espécie. Durante o período das
observações in loco a maioria das sementes depositadas no solo foram encontradas
com o endocarpo aberto sem a presença das sementes, provavelmente consumidas
por seus predadores.
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A intensa remoção das sementes de P. elliottii em todas as distâncias analisadas,
sendo todas as sementes predadas entre 0, 50 e 100 m, pode limitar o
estabelecimento da espécie. Porém, sabendo que o gênero P. elliottii apresenta um
alto potencial de invasão em áreas naturais, o consumo de suas sementes se torna
um fator importante no controle de invasão da espécie (ZALBA; CUEVAS; BOÓ,
2008).
Como os plantios de Pinus spp. oferecem um habitat menos adequado para a
fauna (SIMBERLOFF; RELVA; NUÑEZ, 2002) quando comparado com florestas
nativas. Os consumidores de sementes acabam escolhendo locais preferencias para
a sua alimentação (PINHEIRO; GANADE, 2009). Visto que a remoção de P. elliottii foi
intensa, as áreas de floresta nativa apresentam uma maior diversidade de alimentos
quando comparado com as áreas de Pinus, fazendo com que os consumidores desta
espécie sejam mais presentes.
Com as áreas de floresta nativa livre da invasão do gênero Pinus, a riqueza em
relação às espécies vegetais acaba se tornando maior (FALLEIROS; ZENNI; ZILLER,
2011), o que torna a fauna ainda mais presente. Porém, a presença de espécies
invasivas em áreas naturais pode alterar a composição das espécies nativas
(RICHARDSON, 1998), podendo em alguns casos resultar em uma baixa riqueza de
espécies, o que torna o ambiente ainda mais propício à invasão (ELTON, 1958). A
heterogeneidade dentro das florestas em relação a fauna e flora, se torna um fator
importante no consumo de espécies invasivas. Por abrigar um maior número de
espécies vegetais, a disponibilidade de alimentos acaba se tornando maior, o que faz
os consumidores de sementes mais presentes, auxiliando no consumo de espécies
invasivas, e consequentemente na formação de uma floresta mais diversificada.
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6 CONCLUSÕES

Neste estudo foi possível observar que a proximidade da vegetação
secundária de Floresta Ombrófila Mista Montana com plantios homogêneos de Pinus
pode reduzir a atividade dos animais sobre A. angustifolia, e aumentar a pressão
sobre as sementes de S. romanzoffiana e P. elliottii.
No caso de P. elliottii, se completamente predada, a remoção das sementes pode
indicar uma resistência da área florestal à invasão da espécie em áreas de vegetação
florestal nativa.
Sugerimos que para facilitar o recrutamento das sementes de A. angustifolia na
borda florestal, sejam excluídas da área plantada as atividade de limpeza do
subosque; e que a zona de amortecimento no entorno dos remanescentes florestais
sejam culturas permanentes de ciclo longo para proporcionar habitats de melhor
qualidade, e que possibilite maior fluxo da fauna.
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