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Efeitos da fragmentação florestal sobre as interações plantas, herbívoros e
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Tese de Doutorado

1. Fragmentação 2. Herbivoria 3. Controle Ascendente 4. Controle Descendente 5.

Amazônia Central.

Código

Sinopse

Neste estudo determinei o efeito da fragmentação da floresta sobre as interações

planta-insetos herbívoros e inimigos naturais. Este estudo foi realizado nas áreas de

Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais composta por fragmentos de

diferentes tamanhos e áreas de floresta intacta. Os níveis de herbivoria da comunidade

de arvoretas de sub-bosque e os fatores que influenciam a herbivoria foram

relacionados com o tamanho da área do fragmento e com as mudanças ambientais que a

fragmentação promove.

Palavras chaves: herbivoria, plantas de sub-bosque, alteração do habitat, características

foliares, abundância de herbívoros, inimigos naturais, conservação, Amazônia.
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Resumo
j

i

f
^  Mudanças sobre a comunidade de plantas e sobre a riqueza e composição de

insetos herbívoros com a fragmentação da floresta podem refletir em mudanças nos

^  padrões de herbivoria das espécies. O objetivo desse trabalho foi determinar como a

®  fragmentação florestal afeta os níveis de herbivoria em plantas (arvoretas) de sub-
bosque. Foram medidos os níveis e herbivoria, características foliares, a abundância de

herbívoros e o papel de seus predadores em fragmentos de um, 10 e 100 ha e floresta

contínua nas áreas do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, ao norte da

cidade de Manaus, Amazonas. Os níveis de herbivoria da comunidade de arvoretas

foram relacionados positivamente com o tamanho da área de floresta. As características

^  nutricionais e defensivas não estiveram relacionadas com o tamanho da área. Resultados

com moldes de lagartas artificiais indicam que a incidência de predação de herbívoros

não é afetada pela fragmentação. Quando avaliado as taxas de herbivoria com relação a
%
^  estratégia de crescimento das plantas (pioneiras ou tolerantes à sombra), indicam que a
^  diminuição da área diminui as taxas de herbivoria da espécie menos defendida e mais

^  nutritiva para herbívoros. Possíveis mudanças na composição de herbivoros

^  principalmente pela colonização dos fragmentos por espécies menos freqüentes na

%  floresta contínua indicam que a comunidade pode ser afetada pela fragmentação da

floresta e que por conseqüência pode alterar a quantidade de herbivoria sofrida pelas

espécies.
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^  Abstract
i

#  Changes over plant community and its herbivore insect richness and composition can

®  reflect in changes on pattem of herbivory in plant species. The aim of this work is
'd evaluate how forest fragmentation affects herbivory leveis in understoiy plants
9

(saplings). Herbivory leveis, foliar characteristics, insect herbivore abundance and

^  predator herbivore species importance were measured in 1, 10, 100 ha forest fragments
^  and continuous forest from Biological Dynamics of Forest Fragments Project, nearby

§  Manaus, Amazonas. Herbivory leveis of sapling community were positively related

with forest area size. Nutritional and defensive characteristics were not correlated with

area size. Artificial caterpillar models indicate that predation of herbivores is not

affected by fragmentation. Herbivory rates when correlated with plant growth strategies

(pioneer or shadow tolerant plants), indicate that decrease of area size reduce herbivory

^  rates from the plant specie that was less protected and more nutritive to insect herbivore
^  species. Eventual changes on insect herbivore community composition and richness

^  may be occurring due processes as colonization and dispersion of these species from

continuous forest matrix to fragments, consequently affecting herbivory rates suffered

^  by studied plant species.
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1. Introdução Geral

A bacia Amazônica abrange mais da metade das florestas tropicais do mundo e o

desmatamento tem sido a principal ameaça a este ecossitema (Feamside, 1989;

H  Laurance, 1998a; Nepstad et ai, 1999). Nos últimos dois anos as taxas de

desmatamento na Amazônia brasileira alcançaram cerca de 2,4 milhões de hectares por

9  ano (Laurance et al., 2004). A causa do desmatamento nestas florestas, está associado

^  com a ocupação humana e/ou exploração do ambiente (Gascon & Bierregaard, 2001),
como exploração madereira, mineração, pecuária. A principal conseqüência do

desmatamento é formação de uma paisagem fragmentada formada por remanescentes de

^  vegetação original de diferentes tamanhos e formas rodeados por áreas não florestadas,
denominada matriz. A fragmentação altera o ambiente físico, pela redução do hábitat

^  original (Lovejoy et al.^ 1986) e pode modificar o microclima local (Kapos, 1989). A

^  redução do hábitat causa o isolamento das populações de animais e plantas nos

^  remanescentes. O sucesso destas populações depende do tipo de matriz de entorno e da
capacidade das espécies em utilizarem esta matriz (Gascon et al 1999).

^  1.1. Mudanças Abióticas

^  Geralmente áreas de florestas intactas recebem pouca incidência solar e

^  consequentemente apresentam uma alta e constante umidade relativa do ar e

temperaturas estáveis ao longo de um dia (Lovejoy et al, 1986). Porém com a

fragmentação, há um aumento da incidência luminosa nos remanescentes (Williams-

Linera, 1990), diminuindo a umidade do ar e do solo e incrementando a tempertaura

(Kapos, 1989; Camargo & Kapos, 1995). Além disto a remoção da cobertura vegetal

expões os remanescentes a ações dos ventos (Laurance et aL, 1998b). A intensidade das

mudanças microclimáticas locais dependerá do tempo de formação desta paisagem e do

tipo de matriz que circunda os remanescentes florestais (Laurance et al.^ 2001).

1.2. Mudanças Bióticas

Os efeitos da redução do hábitat e a formação de borda entre fragmento-matriz,

podem afetar os componentes bióticos de um ecossistema e seus efeitos podem ser

percebidos em todos os níveis de organização ecológica, desde mudanças genéticas no

nível populacional (Young et ai, 1996) até a mudanças sobre processos biológicos

importantes na manutenção do ecossistema (Didham et al, 1996).
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A maioria das mudanças percebidas no componente biótico, é devido

principalmente pela interação do ambiente físico com plantas e animais. Estas mudanças

podem ser agrupadas em duas categorias: diretas e indiretas. Os efeitos diretos são

^  aqueles que relacionam-se principalmente a mudanças na abundância e riqueza de

espécies (Klein, 1989; Stouffer & Bierregaard, 1995; Carvalho & Vasconcelos, 1999).

^  Os efeitos indiretos, são aqueles percebidos sobre as interações entre as espécies em

^  decorrência das mudanças sobre a abundância e riqueza de espécies associado à
^  mudanças microclimáticas locais (Murcia, 1995). O aumento da luminosidade próximo
^  às bordas, por exemplo, pode aumentar a produção de folhas novas pelas plantas, que

são mais atrativas a herbívoros, que podem tornar-se mais abundantes nas bordas e por

sua vez atrair mais predadores. Estas mudanças podem desencadear efeitos em cascatas,

e modificar as interações entre as espécies (Murcia 1995).

n

®  1.3. Fragmentação e Herbivoria
^  Apesar da importância da herbivoria sobre ciclagem de nutrientes (Schowalter,
^  2000), o desempenho das plantas (Marquis, 1987), e na facilitação da infecção por
^  patógenos (García-Guzmán & Dirzo, 2001), poucos trabalhos foram realizados sobre os

efeitos da fragmentação sobre a herbivoria das espécies vegetais em ambientes

fragmentados (Benftez-Malvido et al^ 1999; Rao et al.^ 2000; Zenteno, 2001, Arnold &

^  Asquith, 2002). Sugere-se que a perda de espécies com a fragmentação, ou mesmo a

^  substituição de espécies, pode afetar, de forma indireta os processos ecológicos (Murcia,
1995) como decomposição da matéria orgânica (Klein, 1989; Vasconcelos & Luizão,

2004), polinização (Powell & Powell, 1987; Aizen & Feinsinger, 1994); dispersão de

^  sementes (Burkey, 1993; Andresen, 2003; Cordeiro & Howe, 2003) e parasitismo

(Kruess & Tschamtke, 1994). Neste mesmo sentido espera-se que a herbivoria foliar

também possa sofrer algum efeito diante da fragmentação do hábitat. Porém a maioria

das informações sobre a herbivoria de espécies tropicais foram realizados em florestas

intactas (Barone & Coley, 2002). Assim, estudos realizados sobre as respostas da

vegetação e da fauna de insetos diante a fragmentação da floresta serve como base para

estudos sobre herbivoria em ambientes tropicais fragmentados (Murcia, 1995 Brown &

Hutchings, 1997; Didham, 1997; Benítez-Malvido et al 1999)

r-
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Neste sentido o objetivo geral deste trabalho foi avaliar como a fragmentação

florestal afeta as interações entre plantas e insetos herbívoros. Especificamente, no
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primeiro capítulo desta tese eu determino os efeitos do tamanho da área sobre os níveis

de herbivoria para uma comunidade de arvoretas, e em que sentido estes níveis podem

estar sendo controlados, pelas características da folhagem ou pelo papel dos predadores

#  como controle das populações de herbívoros. No segundo capítulo, são estudados os

^  efeitos da fragmentação sobre as taxas de herbivoria de duas espécies com

^  características ecológicas contrastantes. Neste capítulo determino como características
nutricionais e defensivas das folhas destas espécies e a abundância da comunidade de

herbívoros associados a elas são afetados pela fragmentação. No terceiro capítulo são

apresentados resultados sobre a riqueza e a composição de herbívoros entre fragmentos

e floresta contínua.

O
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Capítulo I

Controles Ascendente e Descendente Sobre a Herbivoria Em Uma

#  Floresta Fragmentada Na Amazônia Central

9

®  1. Introdução

A estruturação de comunidades pode ser determinada por fatores ascendentes

^  ("bottom up") ou descendentes ("top-down") (Hairston et aL, 1960; Hunter & Price,
1992; Power, 1992; Pace et al., 1999). Particulamente na relação planta-herbívoro, os

fatores ascendentes são caracterizados pela quantidade e qualidade (defensiva e

®  nutricional) do recurso alimentar (e.g. folhas) que podem determinar a abundância de

^  herbívoros e o padrão de herbivoria sofrido por uma espécie (Schroeder, 1986; Stiling &
^  Rossi, 1997; Cobb et ai, 1997; Coley et al, 2002; Yamasaki & Kikuzawa, 2003). Por
^  exemplo, o aumento na intensidade de luz aumenta a concentração de fenóis e taninos e

o peso específico de folhas de Fagus crenata, afetando o consumo de suas folhas por

1^ parte dos herbívoros (Yamasaki & Kikuzawa, 2003). Por outro lado, parte da variação

%  existente nos níveis de herbivoria em uma comunidade, deve-se a fatores descendentes

^  (Price et ai, 1980). Estes fatores são responsáveis pela regulação das populações de

herbívoros através de seus predadores e parasitas (Goméz & Zamora, 1994; Marquis &

Whelan, 1994; Letoumeau & Dyer, 1998; Hooks et al, 2003; Van Bael et ai, 2003).

Em um estudo no Panamá, foi observado que aves insetívoras diminuíram tanto a

^  abundância de herbívoros como os níveis de herbivoria em três espécies de árvores

(Van Bael et ai, 2003). Porém a maioria dos estudos sobre os padrões de herbivoria de

^  espécies tropicais foi realizado em florestas intactas (Barone & Coley, 2002).

O desmatamento tem sido a principal ameaça às florestas tropicais,

principalmente porque este processo tem como conseqüência a fragmentação de

extensas áreas de floresta contínua, em manchas de vegetação de diferentes formas e

tamanhos, circundados por uma matriz não florestada (Turner, 1996). A fragmentação

(T*. da floresta causa em primeira instância a perda de área florestada e a criação de bordas

entre hábitats contrastantes como floresta e pasto, alterando as condições

microclimáticas locais (Kapos, 1989; Camargo & Kapos, 1995). Além disto a

diversidade e a composição de espécies animais (Malcom, 1994; Stouffer &

Bierregaard, 1995; Brown & Hutchings, 1997; Didham, 1997, Tocher et ai, 1997;

ri
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Carvalho & Vasconcelos, 1999) e vegetais (Laurance et al^ 1998a; Tabarelli et ai,
9
^  1999; Benitez-Malvido & Martínez-Ramos, 2003) também pode ser alterada. Por

exemplo, a diminuição da área de floresta afetou negativamente a riqueza de espécies de

^  besouros escarabeídeos, bem como as taxas de decomposição da matéria orgânica

9  (Klein, 1989). Outro grupo animal muito afetado pela fragmentação é o das aves

®  insetívoras, que tiveram cerca de 50 % de suas espécies extintas em fragmentos de um

®  e 10 ha na Amazônia central (Stouffer & Bierregaard, 1995). Estudos com plantas
9

mostraram que a diminuição da área acarretou na perda de espécies de plântulas de
9
^  todas as formas de vida, execeto para lianas, após 10 anos de fragmentação (Benítez-

^  Malvido & Martínez-Ramos, 2003). Além disto, foi determinada uma alta mortalidade
de espécies de árvores (com DAP superior a 10 cm) em bordas de fragmentos,

9  provavelmente devido a maior incidência de ventos (Laurance et ai, 1998a) o que pode

^  modificar a estrutura da vegetação, como por exemplo, a substituição de espécies típicas

®  de floresta por espécies pioneiras (Laurance et al.^ 1998b).
A perda de espécies com a fragmentação, ou mesmo a substituição de espécies,

^  pode afetar, de forma indireta os processos ecológicos (Murcia, 1995) como

^  decomposição da matéria orgânica (Klein, 1989; Vasconcelos & Luizão, 2004),
polinização (Powell & Powell, 1987; Aizen & Feinsinger, 1994); dispersão de sementes

^  (Burkey, 1993; Andresen, 2003; Cordeiro & Howe, 2003) e parasitismo (Kruess &

^  Tschamtke, 1994). Estes processos são em grande maioria mediados por insetos

(Janzen, 1987). Por outro lado, processos como a hebivoria tem sido pouco estudada

(Benitez-Malvido et al. 1999; Meiners et ai, 2000; Rao et ai, 2000; Amold & Asquith,

^  2002) apesar de sua importância sobre ciclagem de nutrientes (Schowalter, 2000) e a
regeneração de espécies vegetais (Crawley, 1983; Dirzo, 1984; Marquis, 1987).

Em floresta tropicais, ao contrário do que ocorre em floresta temperadas, as

^  plantas apresentam altas taxas de herbivoria e talvez por isso apresentem uma alta

diversidade de defesas mecânicas, químicas e biológicas, o que pode ser uma resposta

evolutiva da alta pressão de predação por parte dos herbívoros (Coley & Barone, 1996;

Barone & Coley, 2002). Esta alta diversidade de defesas contra herbívoros, pode levar a

uma relação de especificidade entre as plantas e seus herbívoros (Coley, 1998).

Contudo, pouco se sabe sobre como estas interações se mantém diante da fragmentação

e como as mudanças promovidas por este processo afetam as relações entre plantas,

herbívoros e seus inimigos naturais.
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2. Hipóteses e Objetivos

^  2.1. Hipóteses

9

®  Com base em estudos sobre os efeitos da fragmentação florestal sobre a

diversidade biológica (Lovejoy et ai, 1986; Murcia, 1995; Stouffer & Bierregaard,

1995; Didham, 1997), minha hipótese de trabalho é que ocorra um incremento nos

valores de herbivoria sofrida pelas plantas em fragmentos menores e que estes valores

^  diminuam com o aumento da área (Figura 1). Este cenário é construído a partir do
conhecimento sobre como as mudanças causadas pela fragmentação atuam sobre

plantas (controle ascendente) e seus predadores (controle descendente),

■m
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^  Figura 1: Representação esquemática do efeito da fragmentação sobre a herbivoria.

2.1.1. Fragmentação e Controles Ascendentes

Os efeitos da fragmentação sobre o controle ascendente podem ocorrer na forma

.O de incremento sobre a quantidade de folhas produzidas em bordas e/ou fragmentos
pequenos (Lovejoy et ai, 1986; Murcia 1995) devido a maior incidência luminosa

nestas áreas. Folhas novas são preferidas por herbívoros pela alta concentração de
nitrogênio e baixo teor de fibras (Coley, 1983a; Kursar & Coley, 1991). No mesmo

sentido podem ocorrer um aumento nas concentrações de nitrogênio das folhas, pois o
desmatamento e suas conseqüências podem disponibilizar mais nutrientes no solo e

facilitar a assimilação de nutrientes pelas plantzis (Landsberg, 1990). Desta maneira,

poderia-se esperar um aumento da herbivoria em ambientes de bordas e fragmentos

pequenos com relação a floresta contínua (Figura 2).
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Figura 2 : Representação esquemática do efeito da fragmentação sobre o controle
ascendente.

2.1.2. Fr.\gmentação E Controles Descendentes
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Porque o mundo é verde? Esta foi a pergunta que levou Hariston et al (1960) a

considerarem que os predadores e patógenos seriam determinantes no controle

populacional de herbívoros, além da qualidade do recurso alimentar. Embora existam

contradições (Karban & Myers, 1989), alguns trabalhos demonstraram a importância

dos predadores no controle de herbívoros (Weis & Abrahamson, 1985, Kareiva &

Sahakian, 1990; Van Bael et al, 2003).

Geralmente, com a fragmentação, aves insetívoras e insetos parasitóides, os

principais inimigos naturais dos herbívoros, são afetados de maneira negativa. A

diminuição da área e as mudanças microclimáticas diminuem a abundância e a riqueza

destas espécies (Lovejoy et al, 1986; Kruees & Tschanakte, 1994; Stouffer &

Bierregaard, 1995) (Figura 3). Neste sentido é esperado que os efeitos negativos sobre

predadores liberem os herbívoros da pressão de predação, refletindo assim em um

aumento do consumo da folhagem em fragmentos menores.
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Figura 3: Representação esquemática do efeito da fragmentação sobre o controle
descendente.
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2.2. Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho foi determinar se a fragmentação florestal modifica os

padrões de herbivoria, e se isto deve-se a controles ascendentes ou descendentes.

2.3. Objetivos Específicos

a) Determinar o efeito do tamanho da área sobre os níveis de herbivoria em uma

assembléia de plantas. Esta análise foi realizada considerando também as espécies de

plantas compartilhadas entre os hábitats e para grupo plantas com diferentes estratégias

de crescimento (lento e rápido).

b) Determinar o efeito do tamanho da área sobre características defensivas e nutricionais

das plantas (controle ascendente). Foram considerados como característica defensiva a

dureza das folhas e como nutricional, o teor de água.

c) Determinar o efeito do tamanho da área sobre a incidência de predação de herbívoros

(controle descendente), utilizando molde de lagartas artificiais.

3. Matérias e Métodos

^  3.1. Área de estudo
Este estudo foi desenvolvido na área do Projeto Dinâmica Biológica de

Fragmentos Florestais (PDBFF), localizada a 80 km ao norte da cidade de Manaus
_  (2°30' S, 60° O). A área do PDBFF possui cerca de 20 x 50 km, sendo sua paisagem

y

composta por extensas áreas de floresta continua, fragmentos florestais de um, 10 e 100

hectares isolados e circundados por pastagens e vegetação secundária de diferentes

^  idades (Lovejoy et ai, 1986). A vegetação é tipicamente floresta de Terra Firme, com

dossel variando de 30 a 37 metros de altura, onde espécies emergentes podem alcançar
55 metros (Rankin-de Merona et ai, 1992). Os solos são do tipo latossolos amarelos,

pobres em nutrientes, com alto conteúdo de argila (Chauvel, 1983). A temperatura

média anual da região é de 26,7°C e a precipitação média anual é de 2200 mm, com

uma pronunciada estação de seca entre junho e outubro (Gascon & Bierregaard, 2001).
O PDBFF foi iniciado em 1979 e consiste de um experimento em grande escala

para determinar os efeitos da fragmentação florestal em uma floresta tropical na
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Amazônia central. Os fragmentos estudados neste trabalho foram criados entre os anos

de 1980 e 1983 (Gascon & Bierregaard, 2001), portanto com 22 anos de isolamento

desde a sua criação.

3.2. Coleta de dados

®  3.2.1. Parcelas de Vegetação

Os níveis de herbivoria de espécies arbóreas foram estudados em quatro

fragmentos de um hectare, três de 10 ha, dois de 100 ha e em três áreas de floresta

contínua. Em cada uma destas áreas foi demarcada uma parcela amostrai de 2500 m^

^  (50m X 50m). Nos fragmentos, a parcela foi disposta no centro físico enquanto que na

floresta contínua estas foram estabelecidas a mais de 500 metros da borda. Em ambos os

®  casos, as parcelas foram localizadas em áreas de platô. Em cada parcela foram utilizadas

®  100 plantas marcadas aleatoriamente. Para tanto, foram estabelecidos 10 transecções de
®  50 m de comprimento por 2 m de largura, onde em cada um foi sorteado 10 distâncias
^  (entre zero e 50 m) e nestas marcada a planta mais próxima. Foram marcadas apenas
^  plantas de hábito arbóreo (com exceção de palmeiras e lianas), que tivessem entre 2 e 7
^  metros de altura e o mínimo de um centímetro de diâmetro a altura do peito (1,30 m).

(C? Neste trabalho, esta categoria de tamanho das árvores foi denominada de arvoretas.

Cada indivíduo foi marcado e identificado em campo ao nível específico, com a ajuda

de um parataxônomo.

Foi determinado a riqueza de espécies de plantas através da contagem direta de

espécies por parcela amostrai. A partir das identificações, as espécies foram

categorizadas em plantas de crescimento lento e rápido (Laurance eí al^ 1998b; H.

(T) Nascimento, com. pess.) Foram consideradas de rápido crescimento aquelas

pertencentes às famílias: Annonaceae, Flacourtiaceae, Euphorbiaceae, Cecropiaceae,

Malpighiaceae, e de lento crescimento, aquelas pertencentes às famílias Burseraceae,

Chrysobalanaceae, Lecythidaceae e Sapotaceae. As demais famílias não foram

consideradas por falta de conhecimento sobre suas estrátegias ecológicas.

3.2.2. Herbivoria

Entre os meses de abril e Julho de 2001 foram coletadas ramos com folhas dos

indivíduos marcados para as medidas instântaneas de herbivoria. De cada indivíduo
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foram coletados ramos abrangendo toda a copa da árvore. No laboratório, foi retirada ao

acaso uma amostra de 15 folhas por indivíduo, considerando desta maneira folhas de

^  idade diferentes por amostra. As folhas foram prensadas e secas em estufa a gás. Depois
0  de secas, as folhas foram escaneadas, para as medições da herbivoria. Os valores de

herbivoria foram obtidos a partir das medidas da área foliar restante (AFR) e estimativas

®  da área foliar total (AFT) com o uso do programa Windias (ver. 2.0 Delta-T Devices

Ltda). Com estas medidas foi calculado a área consumida por herbívoros, que é

expressa em porcentagem através da fórmula:

m

(1^

/I •

,1^

I  •

Herbivoria (cm^) = AFT-AFR *100
AFT

3.2.3. Caracaterísticas da folhagem

(1^
Para avaliar os efeitos de características foliares sobre os valores de herbivoria

da comunidade, medi a dureza das folhas como indicadora de características defensivas

^  e calculei o teor de água, considerado uma característica nutricional. Estes atributos
foliares foram escolhidos por serem características importantes que podem estar

^  relacionadas com a quantidade de herbivoria sofrida por uma espécies (Coley, 1983a).

Para as medições de cada atributo, foram coletadas 10 folhas de cada indivíduo

marcado (item 3.2.1). Considerando que características foliares podem mudar com a

"  ontogenia foliar (Coley, 1983a; Coley & Aide, 1991), todas as folhas coletadas estavam

^  em uma mesma posição no ramo (filotaxia). Esta procedimento não assegura que as
^  folhas tenham a mesma idade porém evita que sejam amostrados folhas extremamente

(fí, jovens ou senescentes.

(O A dureza foi medida em folhas ainda frescas utilizando um penetrômetro

(OHAUS, Chantillon), que mede a força necessária, expressa em gramas, para

atravessar a lâmina foliar. Para cada folha foi medido um valor de dureza, evitando a

nervura central. Posteriormente foi calculado um valor médio de dureza para cada

indivíduo.

p. Para quantificar a porcentagem de água das folhas, foi medido no campo o peso

fresco das folhas coletadas dos indivíduos marcados. De cada indivíduo foram coletadas

dez folhas (com o mesmo procedimento descrito acima). O conjunto de 10 folhas foram

^  pesados em uma balança de precisão (O.OOg). No laboratório, estas folhas foram secas

em uma estufa com temperatura entre 55 e 60°C. Após secas elas foram novamente

10



pesadas para a obtenção do peso seco. A porcentagem de água por indivíduo foi obtida

então através da fórmula:

Porcentagem de água (%) = PFA-PSA *100
PFA

onde PFA é o peso fresco e PSA o peso seco da amostra de 10 folhas. A partir do valor

da porcentagem de água por indivíduo foi calculado o valor médio de água por área

amostrai.

3.2.4. Experimento de Predação de Herbívoros

Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2003, foi montado um experimento para

determinar a incidência de predação de herbívoros em fragmentos e floresta contínua. O

experimento foi realizado uma única vez em três fragmentos de lha, três de lOha e três

áreas de floresta contínua. A incidência de predação foi medida através de ataques a

lagartas artificias (0,5 x 3 cm) confeccionadas com massa plástica de modelar. Todos os

moldes de lagartas foram confeccionados na cor verde claro com as extremidades beige.

As lagartas foram distribuídas em trilhas pré-existentes nos fragmentos e na floresta

contínua. Em cada área foram distribuídas duzentas lagartas artificiais. Cada molde de

lagarta foi colocado individualmente sobre a lâmina foliar, uma por planta, de maneira

que estivessem entre 1,5 a 2,5 metros de altura. As plantas onde foram colocadas os

moldes estavam distantes com no mínimo cinco metros uma da outra. As lagartas

ficaram expostas por 24 horas. Após este período, as lagartas foram recolhidas e o

número de lagartas atacadas (com marcas; Figura 5) foi contabilizado por área.

Figura 4: Moldes de lagartas artificias com marcas de predação.
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3.4. ANÁLISES DE DADOS

Foi determinado a relação entre o tamanho da área e a riqueza de espécies de

^  plantas atravé de uma análise de regressão simples, onde a variável dependente foi o
número de espécies por parcela e a independente o tamanho da área em escala

logarítima. Para efeito de análise a floresta contínua foi considerado como tendo 1000

ha, A similaridade da comunidade de plantas entre as parcelas amostrais foi avaliada

^  através de uma análise de ordenação do tipo MDS (Escalonamento métrico
^  multidimensional). Para isto foi usado uma matriz de similaridade com os dados de
^  abundância das espécies em cada habitat utilizando o índice de similaridade de Morisita
^  (Magurran, 1989). A relação entre o tamanho da área e os níveis de herbivoria foi

determinado através de uma análise de regressão simples para: i) assembléia de plantas

^  em parcelas em fragmentos e floresta contínua; ii) espécies de plantas comuns à maioria

®  dos sítios; iii) grupo de plantas com diferentes estratégias ecológicas (rápido e lento
^  crescimento). Os valores de herbivoria são expressos em porcentagem e foram obtidos a
Cl
^  partir da média de herbivoria por indivíduo e logo por fragmento. Também foram

utilizadas regressões simples para avaliar o efeito do tamanho da área sobre a dureza e o

teor de água das folhas e sobre a incidência de predação de lagartas artiflciais. As

^  análises foram realizadas no pacote estatístico Systat 8.0 (Wilkinson, 1998).

r,

Cl

n

fS

-r» Foram marcados 1200 indivíduos pertencentes a 337 espécies distribuídas em 47

famílias (Anexo 1). As famílias com maior número de espécies foram Leguminosae (35

espécies), Chysobalanaceae (30), Sapotaceae (29), Burseraceae (21) e Lecythidaceae

(19).

A análise de ordenação mostra que não há um agrupamento das parcelas de

fragmentos de diferentes tamanhos com relação a composição de espécies de arvoretas

das amostras (Figura 5), indicando que a diminuição da área de floresta por

fragmentação não afeta a composição da comunidade de arvoretas no sub-bosque.

O tamanho da área não esteve relacionado com a riqueza de espécies (r^ = 0.012,

P = 0.727). Em parcelas na floresta contínua e em fragmentos de 100 ha a riqueza média

4. Resultados

4.1. Comunidade de Plantas

12

r
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%

(± SE) de arvoretas foi superior (67 ± 2.6 e 67 ± 2.0 espécies respectivamente) a riqueza

média de arvoretas encontrada nos fragmentos de 1 ha (64.2 ± 2.7) e 10 ha (60.6 ± 0.3).

Nós identificamos 31 espécies de crescimento rápido e 97 de crescimento lento

(Anexo 2, Anexo 3). Entre as espécies de crescimento rápido, mais de 50 % delas (N =

18) ocorreram em apenas uma ou no máximo duas parcelas e Duguetia flagellaris

(Annonaceae) foi a única que ocorreu em todas as parcelas. Entre as espécies de

crescimento lento, 67 % das espécies (N = 65) ocorreram em apenas uma ou no máximo

duas parcelas. Protium altsonii foi a espécie que ocorreu em todas as parecelas

amostrais.
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Figura 5: Análise da composição de espécies vegetais entre parcelas de fragmentos e
floresta contínua. Fragmentos de 1 ha (•), fragmentos de 10 ha (^),
fragmentos de 100 ha (+) e floresta contínua (x).

4.2. Níveis de Herbivoria

4.2.1. Comunidade

A herbivoria em arvoretas aumentou significativamente com o tamanho da área

de floresta (r^ = 0.404; P = 0.026; N = 12; Figura 6), de maneira que plantas em parcelas

na floresta contínua apresentaram em média quase duas vezes mais herbivoria (8.11% ±

2.2; N = 3) do que plantas nos fragmentos de 1 ha (4.66 % ± 0.42; N = 4). Plantas em

fragmentos de 10 e 100 ha apresentaram valores médios de herbivoria entre estes

extremos.
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Não houve relação entre a riqueza de espécies de arvoretas das parcelas com a

herbivoria média deste mesmo grupo de espécies (r^ = 0.23; P = 0.114; N = 12; Figura

7). Duas parcelas que apresentaram maior riqueza de espécies, 71 espécies, a herbivoria

média foi de 4.67 % em uma e 11.86 % em outra.
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Figura 6: Relação entre o tamanho da área e a porcentagem de herbivoria em arvoretas.
Os pontos representam as porcentagens médias de herbivoria por área
amostrada.

15

nO

10
Cd

L <9

55 61 67

Número de espécies de plantas
73

Figura 7: Relação entre a riqueza de espécies de arvoretas por parcela e sua
porcentagem de herbivoria. Os pontos representam as porcentagens médias de
herbivoria por área amostrada.
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^  4.2.2. ESPÉCI ES COMPARTILHADAS

%
Dez espécies de plantas estiveram presentes em pelo menos sete das doze

^  parcelas amostradas: Duguetia flagellaris (N = 12), Protium altsonii (N = 12), P.
hebetatum (N = 10), Rinorea macrocarpa (N = 9), Bocoa viridifolia (N = 9), Hirtella

^  myrmecophila (N = 9), Eschweillera wachenheimii (N = 8), Rinorea racemosa (N = 7),

^  Amphírrhox longifolia (N = 7), Naucleopsis caloneura (N = 7). Entre estas, somente em

®  Hirtella myrmecophila (Chrysobalanaceae) houve uma relação significativa entre o
^  2tamanho da área e a quantidade de herbivoria (r^ = 0.518; P = 0.028; Figura 4), onde a

porcentagem média de dano na floresta contínua (7.61 ± 3.37 % ) foi superior que os

^  valores medidos nos fragmentos de 10 ha (1.91 ± 0.87 %) e de 1 ha (0.94 ± 0.38 %).
^  Embora nas demais espécies, não tenhamos encontrado relação entre o tamanho da área

^  e a quantidade de herbivoria sofrida pelas espécies, vale ressaltar tres casos com

^  comportamento diferente entre as porcentagens de dano sofrida. Em D. flagellaris os

^  valores médios de herbivoria apresentaram a mesma tendência apresentada pela
comunidade de plantas e por H. myrmecophilla de mais herbivoria quanto maior a área.

Por outro lado, A. longifolia e R. macrocarpa^ apresentaram um padrão inverso, de
O

o
^  valores médios de herbivoria maiores em fragmentos de 1 e 10 ha (Figura 8)
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Figura 8: Relação entre o tamanho da área e porcentagem de herbivoria para as espécies
co-ocorrentes nas parcelas amostrais. Os pontos representam a porcentagem
média de herbivoria por parcela.
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4.2.3. Herbivoria e Estratégias de Crescimento

A quantidade de herbivoria esteve relacionado positivamente com o tamanho da

área para plantas de crescimento lento (r^ = 0.38, P = 0.031) e rápido (r^ = 0.34, P =

0.046) (Figura 9). Em plantas de crescimento lento a herbivoria média (± SE) em

9  floresta contínua foi 1,5 vezes maior (6.8 ± 1.04 %) que a média de herbivoria em em

^  plantas dos fragmentos de 1 ha (4.16 ± 0.67 %). Em plantas de crescimento rápido a

9  média de herbivoria na floresta contínua foi 2 vezes maior (9.0 ± 3.01 %) que nos

^  fragmentos de 1 ha (4.44 ± 0.44 %).

9

9
4.3. Características da Folhagem

^  Não houve relação significativa entre o tamanho da área e a porcentagem de

9  água (r^ = 0.001; P = 0.994) e a dureza das folhas (r^ = 0.02; P = 0.661; Figura 10). O
9  teor de água das folhas variou de 54.3 % nos fragmentos de 100 ha à 55.8% na floresta

^  contínua. Por outro lado a dureza média das folhas variou de 137.9 g nos fragmentos de
O
^  100 ha à 168.1 g nos fragmentos de 10 ha.
O

O
^  4.4. Incidência de predação

n

o  A incidência de predação de lagartas artificias não esteve relacionada com o

^  tamanho da área (r^ = 0,354, P=0,091; Figura 11). A porcentagem média de ataque
O variou de 4,17 % nos fragmentos de 1 ha à 10,6 % na floresta contínua. As marcas
O

encontradas nos moldes de lagartas foram feitas por invertebrados, principalmente

formigas e vespas (Figura 5).
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Figura 9 : Relação entre tamanho da área e a porcentagem de herbivoria para plantas de
crescimento rápido e lento. Os pontos representam a porcentagem média de
herbivoria por parcela.
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pontos representam os valores médios destes atributos para cada área.
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Este trabalho mostra que a fragmentação do hábitat influenciou os níveis de
herbivoria das espécies, de maneira que plantas em fragmentos de menor área
apresentaram menores níveis de herbivoria que plantas em floresta contínua. Resultados
similares foram encontrados em sistemas específicos entre planta-herbívoro, onde a

diminuição da área pela fragmentação ocasionou a diminuição dos níveis de herbivoria
nas plantas (Zenteno, 2001; Amold & Asquith, 2002).

As mudanças nos níveis de herbivoria em fragmentos florestais podem estar
relacionadas à mudanças na composição da comunidade de arvoretas, à qualidade de
recurso ou ainda à comunidade de herbívoros. Em ambientes fragmentados, o aumento

da incidência de luz em bordas de remanescentes florestais pode potencialmente

aumentar a quantidade de folhas novas e portanto a qualidade do recurso oferecido a
herbívoros (Murcia, 1995) e alterar a composição de espécies de plantas, pela
subistituição de espécies típicas de interior de floresta por plantas de ambientes

alterados (Laurance, 1998b). Esta mudança pode refletir em um aumento dos níveis de

herbivoria de plantas próximo às bordas e em fragmentos pequenos visto que folhas
novas e vegetação do tipo pioneira geralmente sofrem alta herbivoria (Coley, 1983a).
Neste trabalho, plantas em fragmentos de 1 ha encontravam-se adjacentes à borda,

porém sofreram menos herbivoria que plantas na floresta contínua, que distavam da

borda uma distância mínima de 500 metros. Contudo a composição da comunidade de
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®  arvoretas nas parcelas e os atributos foliares medidos, não estiveram relacionados com o
tamanho da área, de modo que as diferenças observadas nos níveis de herbivoria não

^  podem ser explicadas com base nestes critérios. Provaivelmente as condições
^  microclimáticas atuais da área de estudo, não são tão distintas entre fragmentos e
^  floresta contínua a ponto de proporcionar mudanças sobre recurso aos herbívoros. Os

%  fragmentos estudados estão isolados a aproximadamente 22 anos. Com o tempo, bordas

m  que sofriam com condições climáticas severas pelo desmatamento, tomam-se menos

®  permeáveis a incidência de luz e ventos (Murcia, 1995). Esta menor permeabilidade das
^  bordas está relacionado ao rápido crescimento de lianas e vegetação secundária nestes

hábitat (Kapos et ai, 1997). Esta mudança na conformação das bordas pode fazer com

^  que características microclimáticas se estabilizem e não afetem a biota destes ambientes
0  (Kapos, 1989; Camargo & Kapos, 1995; Zenteno, 2001).

©  Nossos resultados indicam que possivelmente a fragmentação afetou

©  diretamente as populações de herbívoros remanescentes. Entre os insetos, a capacidade

de dispersão e em permanecer em ambientes alterados são fatores determinantes e que

podem estar afetando suas populações em fragmentos isolados. Além disto, quanto

maior a especialização, por exemplo com sua planta hospedeira, maior a

0  susceptíbilidade aos efeitos da fragmentação (Didham et ai, 1996). Isto significa que
^  herbívoros especialistas em uma ou poucas espécies de plantas podem ser mais

O  susceptíveis à fragmentação, em vista da relação mais estreita com sua planta

O  hospedeira, do que espécies generalistas. Sugere-se que em florestas tropicais, existe

^  uma alta especificidade de insetos herbívoros, visto que aproximadamente 58% do dano
por herbivoria em folhas novas no Panamá, foram causados por herbívoros especialistas

(Barone, 1998). Um exemplo de que a fragmentação afeta fortemente herbívoros com

hábito alimentar restrito é o do crisomelídeo monófago Calyptocephala marginipennis

associado a folhas da palmeira Chamaedorea alternam. A diminuição da área pela

O  fragmentação na região de Los Tuxtlas, México, acarretou na diminuição da abundância

f ' deste herbívoro refletindo em menores níveis de herbivoria em C. alternam em

fragmentos de menor área (Zenteno, 2001). Neste mesmo sentido, a diminuição da

herbivoria em espécies de Protium em ilhas menores no Panamá parece estar

relacionada ao fato destas espécies possuirem herbívoros específicos (Amold &

Asquith, 2002).

Embora a especificidade de herbívoros não tenha sido estudada para a

comunidade, os menores níveis de herbivoria em fragmentos de 1 e 10 ha para plantas
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de crescimento lento e rápido indicam tanto que a especificidade de herbívoros é alta

como que ela independe do tipo de estratégia de crescimento das plantas. O fato de

plantas de crescimento mais lento apresentarem maior longevidade foliar e maior

variedade de defesas contra herbívoros (Coley eí ai, 1985), poderia direcionar uma

maior especificidade de seus herbívoros em relação a plantas de crescimento mais

rápido. Nossos resultados sugerem que qualquer generalização quanto aos efeitos da

®  fragmentação em relação as estratégias de crescimento das plantas e herbivoria deve ser
cautelosa.

Alguns estudos têm mostrado que a abundância de herbívoros em uma área pode

ser influenciada pela ação de predadores, podendo afetar diretamente os níveis de

10 herbivoria das plantas (Price et al, 1980; Goméz & Zamora, 1994; Stiling & Rossi,

^  1997; Hooks e/<7/., 2003; Van Bael e/fl/., 2003). A fragmentação florestal geralmente

©  afeta negativamente a densidade e riqueza de aves insetívoras (Lovejoy et ai, 1986;

©  Sttoufer & Bierregaard, 1995), de insetos predadores (Kareiva, 1987) e parasitóides
(Kruess & Tschamtke, 1994), grupos reconhecidamente importantes nos controle de

©
^  populações de insetos. Neste trabalho, a incidência de predação em lagartas artificiais
O
^  não esteve relacionada com o tamanho da área, sugerindo que a relação entre predadores
^  e herbívoros não está sendo modificada pela fragmentação da floresta. Este resultado
^  indica que a diferença dos níveis de herbivoria das plantas entre fragmentos e floresta

O  contínua não se deve a controle descendente, não pelo menos em mudanças sobre
.. . . ..

inimigos naturais que poderiam responder a lagartas artificiais. Isto pode ser devido a

^  pelo menos duas situações. A primeira refere-se ao fato de que moldes de lagartas

artificiais não seriam bons indicadores das taxas de predação em um determinado
O

hábitat. Porém, considerando que os moldes sejam adequados pode-se considerar que a

predação de herbívoros por aves insetívoras no sub-bosque da floresta não seja um fator

O  importante no controle de herbívoros (Loiselle & Farji-Brener, 2002; Van Bael et al,

'  2003). Seria importante que estudos sobre os efeitos da predação sobre populações de

herbívoros, em suas diferentes fases de desenvolvimento (desde ovo até o adulto)

tivessem mais atenção em ambientes fragmentados, para que este efeito fosse totalmente

descartado ou não. Em um primeiro momento, nossos resultados sugerem que

rr-, características intrínsecas às populações de herbívoros como abundância local,

f-, mobilidade e capacidade de dispersão entre fragmentos e floresta contínua podem estar

r- promovendo mudanças nos níveis de herbivoria das plantas em ambientes

fragmentados.

22

/t

C



m

m

m

m

6. Conclusões

A fragmentação florestal e como conseqüência a diminuição da área afeta

diretamente os níveis de herbivoria da comunidade de plantas do sub-bosque. Com base

^  nos resultados, as mudanças sobre os níveis de herbivoria em arvoretas do sub-bosque

não ocorrem por efeitos ascendente, visto que a comunidade de plantas entre fragmentos

e floresta contínua são altamente similares, indicando que o tipo de recurso oferecido

^  aos herbívoros é semelhante entre as áreas. Além disto, a fragmentação não alterou as
m

características nutricionais e defensivas das folhas, indicando que as duas possibilidades

Q  de controle ascendente sobre a herbivoria não são determinantes nesta área fragmentada.
No mesmo sentido, não houve mudanças sobre a relação predador-presa com a perda de

^  hábitat, que pudessem ser percebidas com os experimentos de lagartas artificiais. Este

©  resultado indica que o controle descendente não é o responsável pela mudanças nos

©  níveis de herbivoria das plantas de sub-bosque. Provavelmente mudanças sobre a
®  comunidade de herbívoros devido a características intrínsecas a suas populações como
©
^  abundância local, mobilidade e capacidade de dispersão entre fragmentos e floresta

^  contínua podem estar promovendo mudanças na relação planta-herbívoro nas áreas de
^  estudo.
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Capítulo II

Efeitos da Fragmentação Florestal sobre a Herbivoria de duas Espécies

DE SUB-BOSQUE NA AMAZÔNIA CENTRAL.

^  1. Introdução

^  Os níveis de herbivoria nas plantas variam tanto intra como interespecificamente

9  (Coley, 1983a; Dirzo, 1984). De uma maneira geral, as diferenças interespecíficas em

herbivoria relacionam-se à qualidade do recurso oferecido aos herbívoros (Mattson,

©  1980) e quanto às estratégias de defesa anti-herbívoria desenvolvida pelas espécies
®  (Bryant & Kuropat, 1980). Estas defesas podem ser mecânicas (e.g. tricomas, espinhos,

dureza das folhas), químicas (e.g. alcalóides, fenóis e taninos) ou biológicas (Karban &

Baldwin, 1997). De uma maneira geral, as defesas se relacionam negativamente com os

níveis de herbivoria e com a abundância de herbívoros nas plantas (Coley, 1986; Filip

^  et ai, 1995; Forkner et al.^ 2004).
^  Em florestas tropicais úmidas a quantidade de herbivoria sofrida por uma
^  espécie pode variar em função da sua estratégias de crescimento. Espécies tolerantes a

sombra, que vivem no interior da floresta com baixa disponibilidade lumínica,

©  apresentam uma média anual de dano por herbivoria em tomo de 11%, enquanto que

^  plantas pioneiras, que crescem em áreas com alta disponibilidade de luz, este valor
^  chega aos 48% de dano/ano (Coley & Barone, 1996). Estas diferenças ocorrem
^  basicamente porque a taxas de crescimento das espécies determinam os níveis de defesa

^  de suas folhas (Coley et ai, 1985). Plantas tolerantes a sombra apresentam folhas mais

^  longevas e por isso investem mais recurso em defesas químicas anti-herbivoria,
O

ocorrendo o contrário com espécies pioneiras onde as folhas são menos longevas e por

isso recebem um baixo investimento em defesas químicas. Além disto, em florestas

tropicais a herbivoria tende a ser 25 vezes maior em folhas jovens ou em expansão do

que em folhas maduras (Barone & Coley, 2002). Isto ocorre principalmente porque

folhas jovens apresentam um alto valor nutritivo (Coley, 1983a; Coley & Aide, 1991).

'  Na Amazônia, o desmatamento tem reduzido extensas áreas de floresta a

fragmentos de tamanhos e formas variadas e isolando-os por uma matriz não florestada.

Estas mudanças na paisagem promovem alterações microclimáticas nos remanescentes

como, o aumento da incidência de luz, a diminuição da umidade do ar, e o aumento da

temperatura, principalmente nas bordas (Lovejoy et ai, 1986; Kapos, 1989; Camargo &
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Kapos, 1995). Esta exposição das plantas à alta incidência de luz, promove um

incremento sobre o crescimento e a produção de folhas novas pelas plantas (Lovejoy et

aL, 1986; Murcia, 1995). Isto pode beneficiar e atrair mais insetos herbívoros, pois

folhas jovens são mais nutritivas, principalmente quanto ao conteúdo de nitrogênio

(Mattson, 1980) e apresentam menor quantidade de fibras (Coley, 1983). Por outro lado,

o estresse hídrico e o aumento da temperatura podem provocar efeitos negativos sobre a

^  qualidade das folhas (Mattson & Haack, 1987; Benedict & Hatfield, 1988) alterando
^  caracterísiticas defensivas das folhas (Penuelas & Llusia, 2003) aumentando, por

^  exemplo, a produção de alcalóides (Holtzer et al, 1988).

®  Além das mudanças sobre o recurso alimentar, grupos de insetos e vertebrados

também são afetados pela fragmentação. Estes efeitos vão desde a diminuição na

riqueza de espécies em fragmentos menores (Klein, 1989, Carvalho & Vasconcelos,
i9i

1999), ao aumento na diversidade próximo às bordas (Brown & Hutchings, 1997).

Estas mudanças na riqueza e composição de espécies, assim como na qualidade do

recurso em áreas fragmentadas, podem alterar a relação entre insetos e plantas (Powell

^  & Powell, 1987; Klein, 1989; Aizen & Feinsinger, 1994). No entanto, interações entre
^  plantas-herbívoros têm recebido pouca atenção, apesar de sua alta importância na
^  ciclagem de nutrientes (Schowaiter, 2000), sobre o desempenho das plantas (Marquis,

(!^ 1987), e na facilitação da infecção por patógenos (García-Guzmán & Dirzo, 2001).

Alguns trabalhos têm demonstrado diferenças nos níveis de herbivoria entre

plantas com diferentes estratégias de crescimento e o tipo de defesa utilizado contra

^  herbívoros (Coley, 1983a; Coley 1983b; Dirzo, 1987), porém não há informação se as
mudanças acarretadas pela fragmentação da floresta podem modificar os níveis de

herbivoria de espécies vegetais de crescimento rápido e lento, visto que a maioria dos

dados obtidos sobre herbivoria nos neotrópicos, provém de florestas intactas,

relativamente extensas ou com pouca perturbação antrópica (Barone & Coley, 2002).

Amold & Asquith (2002) observaram que os níveis de herbivoria em uma ambiente

fragmentado pode variar entre diferentes espécies, porém não determinaram se estas

diferenças se devem à mudanças na qualidade do recurso oferecido aos herbívoros ou à

mudanças sobre os herbívoros associados.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho foi determinar o efeito da fragmentação florestal

^  sobre espécies vegetais com diferentes estratégias de crescimento (lento e rápido).

í® 2.2. Objetivos específicos

®  a) Determinar o efeito do tamanho da área sobre as taxas de herbivoria sofrido por duas
^  espécies abundantes no sub-bosque da floresta e com diferentes estratégias de

crescimento (lento e rápido)

b) Determinar se as eventuais mudanças na herbivoria, podem ser explicadas pelas

características da folhagem destas plantas ou pela a abundância de insetos fitófagos,

associados a elas.

^  3. Materiais e Métodos

3.1. Área de Estudo (ver capítulo 1)

O

3.2. Espécies de estudo

As taxas de herbivoria, as características foliares e a abundância de herbívoros

associados foram estudados em duas espécies comuns na área do PDBFF, Henriettella

caudaía Gleason (Melastomataceae) e Proíium hebetatum Daly (Burseraceae).

Henriettella caudata Gleason (Melastomataceae) é uma arvoreta freqüentemente

o, encontrada em áreas do sub-bosque da floresta podendo alcançar de oito a 10 m de

altura (Figura IA). Seus indivíduos geralmente estão associados à ambientes com mais

luminosidade (obs. pess.). Suas folhas são simples, glabras, delgadas, e geralmente

emergem em pares (Figura IC). Protíum hebetatum é uma das espécies mais abundantes

nos fragmentos e florestas contínuas do PDBFF (D'Ângelo, S., com. pess.). Possui

hábito arbóreo, e geralmente pode alcançar o dossel (Figura IB). Seus indivíduos

possuem folhas compostas, alternas e glabras (Figura ID). Em quase todas as partes da

planta é encontrada uma resina aromática, composta de terpenos (Ribeiro et al., 1999).
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Figura 1: Espécies de estudo: Protium hebetatum (B, D) e Henriettella caudata (A, C).
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3.3. Coleta de dados

Foram marcados indivíduos de P. hebetatum e H. caudata em três fragmentos de

um hectare, três de 10 ha e quatro áreas de floresta contínua (ver Figura 4 - capítulo 1).

Foram selecionados apenas indivíduos que tivessem entre 1,5 e 3,5 metros de altura e

que estivessem produzindo folhas novas. Entre janeiro e agosto de 2003 foram

0  marcadas folhas novas e sem nenhum dano por herbivoria. A marcação era feita

0  enrolando fios de telefone coloridos no pecíolo das folhas. Para cada folha nova de P.

%  hebetatum foi marcado apenas um folíolo e em H. caudata foi marcada apenas uma

0  folha por cada novo par. O número de indivíduos e de folhas foram variáveis entre os

hábitats, dependendo da disponibilidade em campo de indivíduos produzindo folhas

novas e que não apresentassem danos. Após 60 dias as folhas foram coletadas,

prensadas e secas em estufa a gás. No laboratório, a imagem de cada folha foi

digitalizada em um scanner. Foram então realizadas as medidas de área foliar

remanescente e total, em cm^. A diferença entre as duas forneceu a área foliar

consumida que posteriormente foi utilizada para os cálculos de taxa de herbivoria. As

0  taxas de herbivoria, expressas em proporção da área consumida em um intervalo de
^  tempo, foram calculadas da seguinte forma:

a

Taxa de herbivoria (cm^) = AFC-AFT *100
O  T

onde AFC é a área foliar consumida, AFT a área foliar total e T o número de dias (60)

entre a marcação e a coleta das folhas. As medidas de área foliar foram realizadas no
O  .medidor Delta-T Devices, com o programa Windias (ver. 2.0 Delta-T Devices Ltda).
O

O
3.3.1. Características da folhagem de P. hebeta tum e H. ca uda ta

n

f-. Foram determinadas a qualidade nutricional e defensiva das folhas de P.

hebetatum e H. caudata. Foram consideradas como características nutricionais a

O  concentração de nitrogênio e o teor de água, e como defensivas a dureza das folhas e a

^  ' concentração de fenóis totais e taninos condensados. Foram avaliados seis indivíduos

por espécie em cada área amostrai, dos quais foram coletadas 10 folhas, na mesma

posição no ramo (ver item 3.2.3 - capítulo 1) e na medida do possível sem dano por

herbivoria. Imediatamente após a coleta foi determinada a dureza e o peso fresco das

folhas. A dureza foi medida usando um penetrômetro (OHAUS, Chantillon) que mede a
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®  força necessária, em gramas, para perfurar a lâmina foliar. O teor de água foi calculado

pela diferença entre peso fresco e peso seco das folhas (ver item 3.2.3 - capítulo 1),

medido após estas serem secas em uma estufa com temperatura entre 55 e 60°C por 48

horas. As folhas secas foram moídas para a realização das análises químicas. Para a

quantificação de nitrogênio total, foi utilizado o método da destilação (Anderson &

Ingram, 1993; Anexo 4). Para a quantificação de fenóis totais foi utilizada a técnica

proposta por Price & Butler (1977) (Anexo 5) e para taninos condensados a proposta

0  por Waterman & Mole (1994) (Anexo 6).

0

®  3.3.2. Coleta DE HERBÍVOROS

m

m  Para as duas espécies de plantas, foram coletados insetos herbívoros associados

a suas folhas. As coletas foram realizadas com o auxílio de um guarda-chuva

^  entomológico (1 m^). Todas as plantas amostradas estavam no intervalo de altura das
plantas utilizadas para herbivoria. Sob cada indivíduo colocava o guarda-chuva

entomológico e com o auxílio de um bastão foram feitas 20 batidas no tronco da planta.

^  Todos os insetos que caíam no guarda-chuva eram acondicionados em sacos plásticos, e
^  ao final da coleta eram preservados em álcool a 70 %.

n

3.4. Análises Estatísticas

Foram utilizadas regressões para avaliar a relação entre o tamanho da área (em

escala logarítima) e a variáveis dependentes taxa de herbivoria e características foliares

(concentração de nitrogênio, teor de água, dureza, concentração de fenóis totais e

taninos condensados). Além disto também foi utilizado uma análise de regressão para

avaliar a relação entre o tamanho da área e abundância de herbívoros. As análises foram

realizadas para cada espécie de planta separadamente. Os valores das variáveis

dependentes foram obtidos a partir das médias por indivíduo em cada área amostrada.

Todas as análises foram realizadas no pacote estatístico Systat 8.0 (Wilkinson, 1998).

O

O

r»

n

n
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4. Resultados

4.1. Taxas de Herbivoria

As taxas de herbivoria de P. hebetatum foram menores que as de H. caudata.

f
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Em P. hebeíatum as taxas diárias de herbivoria variaram de zero a 0,04%, enquanto em

H. caudata esta variação oscilou entre 0,01 e 0,28%. Houve uma relação significativa e

positiva entre o tamanho da área e as taxas de herbivoria em H. caudata (r^ = 0,426, P =

0,05, Figura 2) mas não em P. hebeíatum (r^ =0,018, P = 0,714, Figura 2). A taxa de

herbivoria (média ± IDP) em H. caudata foi de 0,22 ± 0,07 % na floresta contínua, 0,11

± 0,09 % nos fragmentos de 10 ha e 0,09 ± 0,06% nos fragmentos de 1 ha. Para P.

hebeíatum as taxas médias de herbivoria foram de 0,03 ± 0,01 % nos fragmentos de 10

ha, 0,006 ± 0,01 na floresta contínua e 0,004 ± 0,004 % nos fragmentos de 1 ha.

0.3

0.2

0.1
N®

'C
o
>
R 0.0

Protium hebeíatum

i§

0.3

0.2

0.1

0.0

Henriettella caudata

1  10 1000

Tamatihn da área (ha)

Figura 2: Relação entre o tamanho da área e as taxas de herbivoria em Protium
hebeíatum e Henriettella caudata. Os pontos representam as taxas médias de
herbivoria por área amostrada.
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4.2. Características da folhagem

4.2.1. Nutricional

Independente do hábitat, a concentração média de nitrogênio e o teor de água em

folhas de H. caudata foram respectivamente cerca de duas a 1,5 vezes maiores que em

folhas de P. hebetatum . Não houve relação entre o tamanho da área e as concentrações

0  de nitrogênio para P. hebetatum (r^ = 0,006; P = 0,827; Figura 3) nem para H. caudata

%  (1^ = 0 ,099, P = 0,408, Figura 4). Em P. hebetatum a concentração média de nitrogênio
®  variou de 12,9 mg/kg de folha seca nos fragmentos de 1 ha a 13,1 mg/kg na floresta

®  contínua. Em H. caudata esta variação foi de 21,6 mg/kg de folha seca nos fragmentos

de 10 ha a 22,6 mg/kg na floresta contínua. O tamanho da área também não se

relacionou significativamente com o teor de água, tanto em P. hebetatum (r^ = 0,044; P

= 0,561, Figura 3) quanto em H. caudata (r^ = 0,042; P = 0,549; Figura 4). Em P.

hebetatum a porcentagem de água variou de 45,6 % na floresta contínua a 46,5 % nos

Q  fragmentos de 10 ha, enquanto em H. caudata esta variação foi de 66,5 % nos
0  fragmentos de 1 ha a 67 % nos fragmentos de 10 ha.

©
(5% 4.2.2. Defensiva

©

©  As folhas de P. hebetatum apresentaram maior dureza e maiores concentrações

©  de fenóis e taninos que as de H. caudata. A dureza de suas folhas foi cerca de 3 vezes
maior que em H. caudata. A concentração de fenóis e de taninos em folhas de P.

hebetatum foi 3,4 e 1,4 vezes maior, respectivamente, que em folhas de H. caudata.

Em P. hebetatum houve uma relação significativa e positiva entre o tamanho da

área e a dureza de suas folhas (r^ = 0,543, P = 0,014; Figura 3) o que não ocorreu em H.

caudata (r^ = 0; P = 0,975; Figura 4). Em P. hebetatum a dureza média foi cerca de 1,2

vezes maior na floresta contínua do que nos fragmentos de 1 ha. Por outro lado, para P.

hebetatum não houve relação entre o tamanho da área e a concentração de fenóis totais

(r^= 0,033, P = 0,614; Figura 3) e de taninos condensados (r^= 0,146, P = 0,275; Figura

3). Para H. caudata a relação foi positiva e significativa entre o tamanho da área e a

concentração de taninos (r^ = 0,614, P = 0,012; Figura 4) mas não entre tamanho da área

e a concentração de fenóis totais (r^= 0,112, P = 0,377; Figura 4).
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Figura 3: Relação entre o tamanho da área e características nutricionais (nitrogênio e
teor de água) e defensivas (dureza, concentração de fenóis e taninos) de P.
hebetatum. Os pontos representam valores médios de cada atributo por área
amostrada.

í

32



t

9

9

9

9

t

t

9

9

9

®

S

©

9

9

9

n

rs

n

o

O

n

n

f>

W44

■â

vO

•ca
«

T3

w

¥
p

30 r

25

tiO

ê 20

Nitrogênio total

70

5 60
-«>

50

30

Teor de água

25

20

15

Dureza

I
1  ̂
V

.0.45

*nÍQ0.30
•s

Í0.15

0.00

Fenóia totais

Taninos condensados

1  10 1000

Tamanho da área (ha)

)

r~)
Figura 4: Relação entre o tamanho da área e características nutricionais (nitrogênio e

teor de água) e defensivas (dureza, concentração de fenóis e taninos) de //.
caudata.. Os pontos representam valores médios de cada atributo por área
amostrada.
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4.3. Abundância de Herbívoros

Em P. hebeíatum, não houve relação entre o tamanho da área e a abundância de

herbívoros (r^ = 0,063, P = 0,483; N=10, Figura 5). A abundância (média ± DP) de
herbívoros por planta foi de 0,48 ± 0,31 nos fragmentos de 10 ha, 0,45 ± 0,11 na floresta

contínua e 0,36 ± 0,2 nos fragmentos de lha.

Em H. caudata^ também não houve relação entre o tamanho da área e a

abundância de insetos herbívoros (r^ = 0,12, P = 0,36; N = 9; Figura 5). A abundância

(média ± DP) de herbívoros por planta foi de 0,6 ± 0,4 nos fragmentos de 10 ha, 0,56 ±

0,11 na floresta contínua e 0,4 ± 0,1 nos fragmentos de lha.

1.5 r

CO

§

•S
oi

*s

1.0

0.5

0.0

Protium hebeíatum

1.5 r
Henriettella caudata

1.0

0.5

0.0

1  10 1000

Tamanho da área (ha)

Figura 5: Relação entre o tamanho da área e a abundância de insetos herbívoros em P.
hebeíatum e H. caudata. Os pontos representam as abundâncias médias por
área amostrada.
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Neste trabalho, encontrei que para P. hebetaum as taxas de herbivoria não são

afetadas pela fragmentação, porém há uma relação positiva e siginificativa para H.

caudata. Nesta espécie não houve mudanças na qualidade do recurso alimentar

#

#  5. Discussão

©  5.1. Herbivoria e Qualidade do Recurso

»

#

V®
^  (nitrogênio e água) entre os fragmentos e a floresta contínua, indicando que

características nutricionais não estão deteminando seus níveis de herbivoria. Este

resultado vai em contra ao esperado sobre as mudanças positivas da fragmentação sobre

©  a qualidade do recurso (Murcia, 1995). Alguns trabalhos têm mostrado que plantas sob

9  condições estressantes podem aumentar a produção de quantidade de açúcares e de

®  nitrogênio em seus tecidos (White, 1984; Louda & Collinge, 1992). Por outro lado,
entre as características defensivas avaliadas (dureza, fenóis e taninos) apenas a

concentração de taninos apresentou uma relação significativa e positiva com o tamanho

da área em H. caudata. Este resultado é o contrário do esperado, pois geralmente o

aumento da incidência de luz sobre as plantas favorece um aumento na síntese de

^  taninos (Coley, 1986; Yamasaki & Kikuzawa, 2003). Apesar disto, a menor quantidade
^  de taninos em H. caudata nos fragmentos não refletiu em maiores taxas de herbivoria

com relação à floresta contínua. Isto implica que, ou esta concentração de taninos não é

biologicamente importante contra herbívoros, ou que H. caudata dispõe de outros

©  compostos químicos mais eficientes contra herbivoria (e.g. glicosídeos). Em P.

©  hebetatum, assim como em Henriettella, as características nutricionais de suas folhas

não foram afetadas pela fragmentação. Porém das características defensivas, apenas a

dureza das folhas teve uma relação positiva e significativa com o tamanho da área.

Assim como ocorreu com os taninos em H. caudata^ a menor dureza das folhas nos

fragmentos não refletiram em maiores taxas de herbivoria nestes ambientes.

Estes resultados indicam que a maioria dos atributos foliares avaliados não são

afetados pelo tamanho da área e que embora a concentração de taninos e a dureza das

r-, folhas tenham sido afetadas significativamente, as mudanças nas taxas de herbivoria,

principalmente de H. caudata, não se deve à características da folhagem oferecida como

alimento aos herbívoros.
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5.2. Herbivoria e Abundância de Herbívoros

Os efeitos da fragmentação sobre a herbivoria, principalmente sua relação com o

tamanho da área, tem sido atribuída a mudanças na abundância de herbívoros (Meiners

et al. , 2000; Zenteno, 2001; Amold & Asquith, 2002). Neste trabalho, não houve uma

relação significativa entre o tamanho da área e a abundância da comunidade de

0  herbívoros associados a P. hebetatum e H. caudata, porém os resultados indicam que

0  há uma tendência de plantas apresentarem menor abundância de herbívoros em

#  fragmentos de 1 ha do que na floresta contínua. Em um estudo experimental nas áreas

V® do PDBFF, os menores níveis de herbivoria em plântulas nos fragmentos foi

relacionado a efeitos da fragmentação sobre os insetos (Benitez-Malvido et al., 1999). A

s

#

menor abundância do crisomelídeo Caliptocephala marginipennis em fragmentos

menores foi o principal responsável pelos menores níveis de herbivoria em

Chamaedorea alternam (Zenteno, 2001). Amold & Asquith (2002) sugerem que os

menores níveis de herbivoria em espécies de Protium em ilhas no Panamá podem estar

relacionados a efeitos negativos da área sobre herbívoros específicos destas espécies.

^  Insetos herbívoros, como outros grupos de insetos, são afetados negativamente

^  pelas mudanças microclimáticas ocasionadas pelo desmatamento e fragmentação. Em

^  florestas tropicais insetos herbívoros apresentam alta especificidade com plantas

hospedeiras (Barone, 1998) e por isso tendem a apresentar uma distribuição mais

restrita, influenciando a sua capacidade em colonizar novos sítios (Price, 1992).

Herbívoros monófagos associados a Urtica dioica tiveram sua abundância diminuída

com a diminuição da área do hábitat (Zabel & Tschamtke, 1998). Neste sentido, é

esperado que em um ambiente fragmentado o tipo de matriz e a intensidade e o tipo de

uso das áreas de entorno aos fragmentos são fatores que podem ser determinantes na

colononização e no manuntenção de populações nos remanescentes florestais (Fahrig &

Merrian, 1994;Hanski, 1994).

É importante ressaltar que como neste estudo, resultados de uma espécie não
podem ser extrapolados a outra espécie, ainda quando ambas coexistam espacial e

temporalmente. Quando comparada com P. hebetatum, H. caudata é uma espécie

menos defendida e com maior valor nutritivo, o que pode ser visto principalmente pelas

suas taxas de herbivoria, em média 14 vezes maior que em Protium. Estes resultados

sugerem que espécies menos defendidas e mais nutritivas são mais afetadas pela

fragmentação. A grande variabilidade das espécies, é um fator que limita a nossa

capacidade predictiva porém, é uma aspecto que deve-se considerar em estudos de
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Capítulo III

Riqueza e Composição de Insetos Herbívoros Em Uma Floresta

Fragmentada na Amazônia Central

1. Introdução

9

#

#

9

9

9
^  Em ecossistemas tropicais, alguns trabalhos têm determinado a importância de

^  fatores ecológicos na diversidade local de espécies, principalmente quanto à diversidade

9  de hábitats, perturbações e disponibilidade de recursos (Connell, 1978; Shmida &,

9  Wilson, 1985; Lewinsohn, 1991). Estes estudos podem ajudar a esclarecer padrões
sobre a riqueza em ecossistemas tropicais, os quais ainda são pouco conhecidos (Basset,

1996).

Insetos herbívoros constituem cerca de 50 % das espécies de insetos nos trópicos

(Strong et aL, 1984) e são responsáveis por aproximadamente 72 % do dano causado a

plantas nestas florestas (Barone & Coley, 2002). A diversidade de insetos herbívoros

^  depende de características intrínsecas de suas plantas hospedeiras ou de fatores
ecológicos como predação e parasitismo (Lawton & Schroder, 1977; Moran &

Southwood, 1982; Comell, 1985; Ricklefs, 1987; Comell & Lawton, 1992; Basset,

1996). Porém perturbações ambientais também podem alterar padrões de riqueza,

abundância e composição destas espécies em uma área (Powell & Powell, 1987; Klein,

1989; Malcolm, 1994; Stouffer & Bierregaard, 1995; Tocher et ai, 1997; Carvalho &

Vasconcelos, 1999).

Atualmente as florestas tropicais são ameaçadas pelas altas taxas de

desmatamento (Laurance et al 2004). O desmatamento modifica a paisagem, reduzindo

extensas áreas de floresta a fragmentos de tamanhos e formas variadas circundados por

uma matriz não florestada (Tumer, 1996). A fragmentação além de modificar a

paisagem, altera o microclima dos remanescentes florestais aumentando a incidência

solar e a temperatura e diminuindo a umidade do ar e do solo, principalmente em

fragmentos pequenos e bordas entre os remanescentes e a matriz (Lovejoy et al, 1986;

Kapos, 1989, Camargo & Kapos, 1995). Por outro lado, a fauna remanescente também

pode ser afetada tanto pelas mudanças microclimáticas como pela diminuição da área de

floresta (Powell & Powell, 1987; Klein, 1989; Malcom, 1994; Stouffer & Bierregaard,

1995; Tocher et al, 1997; Brown & Hutchings 1997; Carvalho & Vasconcelos, 1999).

De uma maneira geral, estes trabalhos têm demonstrado uma perda no número de
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#  espécies com a perda de área (Powell & Powell, 1987; Klein, 1989; Stouffer &

®  Bierregaard, 1995; Carvalho & Vasconcelos, 1999) mudanças na composição de
espécies (Brown & Hutchings 1997) ou a invasão de espécies típicas de ambientes

alterados (Tocher et ai, 1997).

Entre os herbívoros os efeitos da fragmentação podem variar em função da

especificidade que estabelecem com suas plantas hospedeiras (Brown & Hutchings

1997; Zabel & Tschamtke, 1998; Shahabuddin & Terborgh, 1999; Steffan-Dewenter &

^  Tschamtke, 2000). Além disto em ambientes fragmentados, a formação de novos
0  ambientes como pastagens e capoeiras potencialmente podem ser ocupadas por espécies

^  que originalmente não ocorrem, ou são pouco freqüentes na floresta primária (Brown &

®  Hutchings 1997; Vasconcelos & Cherret, 1998).

9  Neste sentido o objetivos deste trabalho foram determinar a riqueza e a
composição de espécies de herbívoros associados a duas espécies de plantas do sub-

bosque em áreas de fragmentos e floresta contínua.

#

#

9

m

m

m

m

m

a

o objetivo geral deste trabalho foi determinar o efeito da fragmentação florestal

a  sobre a riqueza e composição de insetos herbívoros associados a P. hebetatum e H.
a  caudata.

2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral

a

a

a

a

a

a

a

t  f

a

a

a

2.2. Objetivos específicos

a) Determinar o efeito do tamanho da área sobre a riqueza de insetos herbívoros

associados a indivíduos de P. hebetatum e H. caudata.

b) Determinar se a composição de insetos herbívoros associados a indivíduos de P.

hebetatum e H. caudata difere em função do tamanho da área de floresta.

a

3. Materiais e Métodos

3.1. ÁREA DE Estudo (ver capítulo 1)
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#  3.2. Coleta de Dados

•

9

9

9

Entre janeiro e agosto de 2003 foram realizadas coletas mensais de herbívoros

associados à Protium hebetatum e Henriettlla caudata (detalhes sobre as espécies ver

capítulo 2) em três fragmentos de I ha, três fragmentos de 10 ha e quatro áreas de

floresta contínua para P. hebetatum e 3 áreas de floresta contínua para H. caudata. As

coletas foram realizadas durante o dia com o auxílio de um guarda-chuva entomológico.

A  Sob cada planta foi colocado um guarda-chuva entomológico e com o auxílio de um

9  bastão foram feitas 20 batidas no tronco da planta. O número de indivíduos por espécie
9  de planta amostrada foi variável entre os hábitats (Tabela 1). Todos os insetos que
%  caíam no guarda-chuva eram acondicionados em sacos plásticos e ao final da coleta

eram devidamente preservados em álcool a 70%. No laboratório os espécimes foram

contados e classificados ao nível de família (Borror et al., 1989) e agrupados em

morfoespécies. A riqueza de espécies de herbívoros foi obtida através da contagem

direta de morfoespécies por hábitat.

m

m

m

m

m

a

ri

r

r

r

r

f  t

r

Tabela 1: Número de indivíduos de P. hebetatum e H. caudata por habitat amostrado.

Espécies Fragmento 1 ha Fragmento 10 ha Floresta contínua

Protium hebetatum 80 137 143

Henriettella caudata 77 106 103

3.3. Análises estatísticas

Foi determinada a relação entre o tamanho da área e a riqueza de insetos através

de uma regressão simples, onde a variável independente foi o tamanho da área em

escala logarítima e a dependente a riqueza média de herbívoros por área amostrada. Para

efeito desta análise, a floresta contínua foi considerada como tendo uma área de 1000

r  ha. Para determinar se a composição de espécies era diferente entre os hábitats

^' (fragmentos e floresta contínua) foi realizada uma análise de ordenação MDS

(Escalonamento métrico multidimensional). Para isto foi usado uma matriz de

correlação com os dados de presença/ausência de morfoespécies em cada habitat

utilizando o índice de similaridade de Jaccard. As possíveis diferenças na composição

de herbívoros entre fragmentos e floresta contínua foram testadas com uma Manova,

onde as variáveis dependentes foram os valores dos eixos 1 e 2 da MDS e independente
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4. Resultados

4.1. Riqueza e abundância

#

•

#  os hábitats amostrados. Todas as análises foram realizadas no pacote estatístico Systat
®  8.0 (Wilkinson, 1998).
9

•

•

9

9

9
^  Em Protium hebetatum foram coletados 219 espécimes e 60 morfoespécies.
^  Destes espécimes 58,9 % eram coleópteros adultos, 21,5 % ninfas de homópteros, 8,2

^  % ninfas de ortópteros e 6,4 % larvas de lepidópteros. Homópteros e larvas de

9  coleópteros corresponderam a 5,0 % dos espécimes. Em Henriettella caudata foram

9  coletados 191 espécimes e 54 morfoespécies. A ordem Coleoptera foi a mais

representativa com 68,1 % dos indivíduos adultos coletados. Ninfas de ortópteros,

larvas de lepidópteros e ninfas de homópteros representaram respectivamente 9,4 %, 9,4

% e 7,3 % do total de indivíduos coletados. Em ambas espécies de planta a ordem

Coleoptera foi representada principalmente pelas famílias Curculionidae e

Chysomelidae.

O número de morfoespécies coletados (média ± DP) em P. hebetatum foi de

^  13,3 ± 8,1 nos fragmentos de 10 ha 12,7 ± 6,2 na floresta contínua e 8,6 ± 6,4 nos

pi fragmentos de 1 ha. Já em H. caudata o número de morfoespécies coletados (média ±

9  IDP) foi de 14,0 ± 10,8 nos fragmentos de 10 ha, 12,6 ± 0,6 na floresta contínua e 9,0 ±

3,0 nos fragmentos de lha. Não houve relação entre o tamanho da área e o número de

morforespécie tanto em P. hebetatum (r^ = 0,01; P = 0,829; N=10) como em H. caudata

(r^ = 0,ll;P = 0,39;N = 9).
r

_  4.2. Composição de Herbívoros
p

Para P. hebetatum, a análise de ordenação mostra um agrupamento das parcelas

de mesmo tamanho, indicando haver mudanças na composição de espécies com a

r> fragmentação (Manova, F4.12 = 4,005; P = 0,027; Figura 1). No entanto para H. caudata,

a análise de ordenação mostra que não há uma agrupamento das parcelas de mesmo

tamanho, indicando portanto que a fragmentação não está mudando a composição das

espécies de herbívoros (Manova, F4.10 = 0,220; P = 0,921; Figura 2).

Em P. hebetatum pôde ser verificado que algumas espécies de crisomelídeos só

ocorreram nos fragmentos de 1 ha, enquanto lagartas da família Geometridae ocorreram
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apenas em fragmentos de 10 ha e floresta contínua. Entre os curculionídeos, a maioria

dos morfoespécies, principalmente os menores em tamanho, ocorreram apenas nos

fragmentos de 10 ha e floresta contínua. Em H. caudata, os curculionídeos foram os que

ocorreram em grande maioria na floresta contínua e fragmento de 10 ha, porém lagartas

e crisomelídeos foram freqüentes em todos os hábitats. De uma maneira geral, tanto P.

hebetatum como H. caudata apresentam fauna de herbívoros muito semelhantes, com

exceção apenas de duas espécies de lagartas uma da família Gelichidae e outra da

família Geometridae que ocorreram em apenas uma das espécies.
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Figura 1: Ordenação em duas dimensões através do escalonamento métrico
multidimensional, das áreas de fragmento e de floresta contínua em função da
presença/ausência de herbívoros em P. hebetatum. f = fragmento de 1 ha, F =
fragmento de 10 ha e C = floresta contínua.
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Figura 2: Ordenação em duas dimensões através do escalonamento métrico
multidimensional, das áreas de fragmento e de floresta contínua em função da
presença/ausência de herbívoros em H. caudata. f = fragmentos de 1 ha, F =
fragmentos de 10 ha e C = florestas contínuas.

5. Discussão

Meus resultados demonstram que a riqueza de insetos herbívoros não se
relaciona com o tamanho da área. De uma maneira gerai, a perda de área por
fragmentação, ocasiona a perda de espécies de animais (Powell & Powell, 1987; Klein,
1989; Souza & Brown, 1994; Carvalho & Vasconcelos, 1999). Contudo esta mudança,
algumas vezes pode estar relacionada ao tempo em que ocorreu a perturbação, a
intensidade de uso e do tipo da matriz circundante ao fragmento (Gascon et ai, 1999).
A riqueza de espécies de coleópteros escarabeídeos foi significativamente menor em
fragmentos de 1 e 10 ha do que em floresta contínua logo após o isolamentos dos
fragmentos (Klein, 1989). Porém, 14 anos depois esta diferença não foi observada
(Silva, 2002). Resultados semelhantes foram encontrados para abelhas euglossine, onde
também imediatamente após o isolamento houve uma diferença significativa na riqueza
destas abelhas em fragmentos com relação a floresta contínua (Powell & Powell, 1987),
diferença essa que não foi detectada após 7 anos do isolamento (Becker et al, 1991).
Estes autores sugerem que a regeneração da matriz de entorno aos fragmentos possa ser
o principal motivo desta mudança nos padrões de riqueza das espécies. Embora não se
tenha registro sobre a riqueza de insetos herbívoros na área de estudo logo após a
fragmentação, a atual configuração da paisagem e a proximidade da floresta contínua

podem estar determinando este resultado. Além disto, as espécies de plantas onde os
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#  insetos foram coletados aparentemente não diminuíram em abundância com a perda de
área (obs. pess.), nem sofreram mudanças quanto a qualidade de suas folhas (capítulo

2). Neste sentido a modificação de matriz de entorno, passando de uma pastagem a

®  capoeiras, pode estar favorecendo a entrada de espécies distintas das que ocorrem na
floresta contínua, que podem ser mais tolerantes as mudanças microclimáticas

promovidas pela fragmentação.

^  Mudanças na composição de espécies de herbívoros em florestas fragmentadas
p  podem ocorrer principalmente pela formação de novos hábitats, como bordas, áreas de

^  pastagens e capoeiras (Brown & Hutchings, 1997; Silva, 2002). Mudanças como o

m  aumento da luminosidade nas bordas e sua penetração nos fragmentos promove o

crescimento das plantas e a produção de flores, atraindo espécies mais generalistas

modificando a composição da fauna de borboletas entre fragmentos e floresta contínua

(Brown & Hutchings, 1997). Porém estas mudanças na paisagem também podem

excluir espécies que são mais especialistas em sua dieta ou que possuem populações

pequenas (Zabel & Tschamtke, 1998; Steffan-Dewenter & Tschamtke, 2000). Áreas

altamente pertubardas podem permitir, por exemplo, a invasão de espécies de

escarabeídeos exóticas em fragmentos (Silva, 2002).

^  Estes resultados são os primeiros sobre a fauna de herbívoros (folívoros) nas

áreas do PDBFF. Embora não ocorra diferenças na riqueza de espécies, a perda de área

^  pela fragmentação pode alterar a composição da espécies. Contudo são necessários,

ainda, estudos mais aprofundados sobre a biologia das espécies para entender como a

fragmentação afeta suas populações, principalmente aquelas espécies que parecem ser

^  mais específicas de algumas famílias de plantas como Gelechidae, que geralmente
,  .

ocorrem em especies da família Melastomataceae (obs. pess.).
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Anexo 1. Lista das espécies vegetais estudadas em doze parcelas amostrais. As

espécies estão agrupadas por família (em ordem alfabética). Entre parênteses aparece

o número indivíduos amostrados para cada espécie.

Anacardiaceae

Anacardium spruceanum (1)

Thysordium spruceanum (1)

Annonaceae

Anaxogara manausensis (2)

Annona af. excellens (1)

Annona fétida (1)

Bocageopsis nndtijlora (3)

Duguetia asierotricha (3)

D. flagellaris (80)

D. pycnastero (2)

D. surinamensis (8)

Fusaea longifolía (II)

Guattería megalophylla (4)

G. ollivaceae (4)

Guatteriopses friçsiarjQ {])

G. blepharophylla (2)

Malmea manausensis (\)

Rollinid ifisijfiiLs (2)

Unonopòis duckei (7)

Xylopia brasiliensis (1)

Z sp.(l)

X. sp. 2 (1)

Apocvnaceak

AspfdQspça-nifi sandwfdlipmfm (3)

A . sp. B (1)

Coumaguianensis (I)

Geism-pemum argentewn (1)

G. urceoíatum (2)

LacmeUea arborescens (1)

L gracilis (1)

Tabernamontana undulata (2)

Araliaceae

Schefflera morototoni (1)

Asteraceae

especie não identificada (1)

Bignoniaceae

Tabebuia serratifolia (1)

Bombacaceae

Scleronema micranthum (9)

Boraginaceae

Cordía sp 8 (1)

Burseraceae

Protium altsonii (50)

P. amazonicum (3)

P. apiculatum (I)

P. oracouchini (7)

P. crassipeíalum (3)

F. çlcgam (4)

P. ferrxiQirienm (2)

P. giganteum (3)

P. grandifolium (3)

P. hebetatum (31)

P. hepfaphyllum ssp. heptaphyllum (5)
p. i-iç^p(qptiy{lífni ssp. u/çi (2)

P. niíidifolium (2)

P. pallidum (10)

P. pilosissimum (1)

P. pilosum (15)

P. polyboíryum (6)
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m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m'

m

m

m

m

m

m

m

m

P. strumosum (1) L. canescens (1)

P. subsseratum (3) L. coriacea (2)

P. unifoliolaíum (3) L micrantha (2)

Trattinnickea peruviana (1) L niloi (1)

Cecropiaceae Parinari excelsa (2)

Pouroma minor (1) P. montana (3)

P. ovata (1) Clusiaceae

P. sp. (2) Symphonia globulifera (1)

Chrysobalanaceae CONNARACEAE

Couepia bracteosa (4) Connarus perrottetii (1)

C. guianensis (3) Dichapetalaceae

C. guianensis guianensis (1) Tapura amazônica (3)

C. longifolia (1) T. guianensis (7)

C. longipendula (2) Ebenaceae

C. magnoliifolia (5) Diospyros sp. (1)

C. ulei (2) Elaeocarpaceae

Hirtella bicornis (1) Sloanea rufa (2)

H. myrmecophylla (13) S. af. latifolia (1)

H. physophora (1) S. af. floribunda (2)

H. rodriguesii (3) S. excelsa (4)

Licania af. octandra ssp. pallida (2) S. latifolia (1)

L. gracilipes (1) S. synandra (1)

L. hypoleuca (2) Erythroxylaceae

L laevigata (1) Erythroxylum citrifolium (1)

L. lotifolia (3) E. mucronatum (1)

L. laxiflora (3)

L. longistyla (3) Euphorbiaceae

L macrophylla (4) Hevea guianensis (3)

L. octandra (2) Mabea angularis (5)

L. pallida (2) Mabea speciosa (1)

L. prismatocarpa {{) M subsessilis (8)

L. rodriguesii (4) Micrandropsis scleroxylon (15)

L. sandwithii (5) Flacourtiaceae

1.5/7.(1) Casearia af. resinifera (10)
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A
C. javitemis (6) Lecythidaceae

%
C. piíumba (1) Corythophora alta (2)

t
C. resinifem (11) Couratari stellata (1)

t C. ulmifolia (1) Eschweilera atropetiolata (1)

t Laeríia procera (1) E. bracteosa (8)

9 Ryania speciosa (1) E. collina (1)

Ü Hugoniaceae E. coriacea (4)

Roucheria punctata (1) E. cyaíhiformis (2)

H

m

Humiriaceae

Sacoglottis guianensis (1)

E. grandiflora (5)

E. pedicellata (1)

S. ceratocarpa (1) E. pseudodecolorans (7)

m Vantama macrocarpa (4) E. romeo-cardosoi (3)

m Endopleura uchi (1) E. tessmannii (1)

m Lauraceae E. truncata (1)

m

m
Aniba canelilla (1)

A. ferrea (2)

E. wachenheimii (17)

Gustavia elliptica (1)

m
A. terminalis (3) Lecythis gradeana (3)

m Endlicheria bracteata (3) L. parvifructa (4)

E. longicaudata (3) L. prancei (1)

m E. sprucei (1) L zabucajo (2)

m Licaria chrysophylla (1) Leguminosae

L. oppositifolia (2) Abarema laeta (1)

A
Mezilaurus duckei (1) A. mataybifolia (2)

m
M. itauba (2) Andira micrantha (2)

Ocotea aciphylla (7) Bocoa viridifolia (11)

m 0. af. amazônica (1) Hymenaea parvifolia (4)

m 0. cernua (1) Inga alba (1)

m
0. cinerea (11) I. bicolorifera (5)

0. cujumari (13) I. capitata (1)

O. delicata (3) /. cayennensis (5)

0. minar (6) I. cordatoalata (2)

m Rhodostemonodaphne parvifolia (4) I. lateriflora (7)

Rhodostemonodaphne sp. (3) I. laurina (1)

m Sextonia rubra (1) 7. macrophylla (1)

m',

m
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#
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m
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m

m

m

m

#

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

I. paraensis (9)

1. pezizifera (2)

/. rhynchocalyx {\)

I. splendens (5)

1. stipulares (1)

I. umbratica (5)

Macrolobium limbatum (1)

M microcályx (1)

Ormosia grandiflora (1)

O. grossa (1)

Platymiscium duckei (1)

Pterocarpus officinalis (3)

P. rorhii (1)

Sclerolobium chrysophyllum (5)

S. melanocarpum (2)

S. micropetalum (5)

Stryphnodendron guianensis (1)

Swartzia ingifolia (2)

S. lamellata (2)

S. recurva (2)

S. tessmannii (I)

S. tomentifera (1)

Tachigali myrmecophila (3)

Malpighiaceae

Pterandra arbórea (1)

Melastomataceae

Henrieítella caudata (10)

Leandra secunda (1)

Miconea argyrophylla (7)

M. tetraspermoides {\)

M. egensis (1)

M. lepidota (5)

M longispicata (1)

M. pyrifolia (4)

Meliaceae

Guarea humaitensis (4)

G. pubescens (1)

G. scabra (5)

G silvatica (3)

Trichilia af. bullata (1)

T. areolata (2)

T. cipo (4)

T. palida (2)

T. rubra (3)

Memecylaceae

Mouriri collocarpa (2)

M. ficoides (3)

M nigra (2)

Monimiaceae

Mollinedia ovata (1)

Moraceae

Brosimum potabile (1)

Brosimum rubescens (5)

Clarisia ilicifolia (3)

C. racemosaQ)

Helianthostylis sprucei (8)

Naucleopsis caloneura (13)

N. sp. (1)

N. ulei ssp. amara (1)

Primatococus amazonicus (1)

Pseudolmedia laevis (1)

Sorocea guilleminiana (2)

Myristicaceae

Campsoneura ulei (1)

Virola caducifolia (4)

V. calophylla (7)

V. venosa (2)

Myrsinaceae
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Cybianthus pseudoicacoreus (1)

Myrtaceae

Calyptranthes macrophylla (1)

Eugenia af. cupulata (2)

E. af. diplocampía (1)

E. af. florida (1)

E. cupulata (5)

E. ferreiraena (3)

Eugenia sp. (1)

E. sp. nova (1)

sp 1.(1)

Myrcia fenestrata (2)

M guianensis (1)

Myrcia af grandis (2)

M. af. magnoliifolia (1)

M magnoliifolia {\)

M. rufipila (2)

M subsericea (4)

M sylvatica (5)

Nictaginaceae

Neea madeirana{\)

N. oppositifolia (3)

N. ovalifolia (1)

M sp 1. (1)

Ochnaceae

Ouratea discophora (4)

Olacaceae

Chaunochiton kappleri (1)

Dulacia guianensis (1)

Minquartia guianensis (8)

Ptycopetalum olacoides (2)

Quiinaceae

Quiina amazônica (10)

Rubiaceae

Alibertia guianensis (1)

A. myrciifolia (1)

Botryarrhena pêndula (3)

Coussarea ampla (1)

Duroia longicaudata (1)

D. macrophylla (2)

D. sp. (1)

Faramea capillipes (2)

F. platyneura (3)

Kotchubaea sericantha (2)

Libertia hispida (1)

Palicourea corymbifera (2)

P. sp. (2)

Psychotria af astrellantha (1)

P. af. humboldtiana (1)

P. af. podocephala (2)

P. astrellantha {\2)

P. rhombibractea {\)

Tocoyena longiflora (1)

Rutacea

Hortia superba (1)

Sapindaceae

Cupania hispida (3)

Porocystis íoulicioides (1)

Talisia af. cupularis (1)

Talisia eximia (6)

Talisia vera-luciana (1)

Vouarana guianensis (2)

Sapotaceae

Chrysophyllum pomiferum (2)

Ecclinusa guianensis (2)

E. guianensis B. (4)

E. sp.(1)

Manilkara bidentata (1)

61

m



#

•

•

• M. huberi (I) Sterculiaceae

#
M ulei{\) Sterculia pruriens (1)

#
#

Micropholis casiquiarensis (1) Theobroma sylvestre (14)

•
M. guianensis (2) ViOLACEAE

# M guianensis guianensis (3) Amphirrohx longifolia (13)

# M sp.(1) Leonia glycycarpa (1)

• M. williamii (1) Paypayrola grandiflora (4)

# Pouteria anômala (2) Rinorea amapensis (6)

#
A

P. bilocularis (7) R. guianensis (12)

m
P. cladantha (1) R. macrocarpa (32)

#
P. durlandii (7) R. racemosa (15)

• P. erythrochrysa (6) Rinorea sp. (1)

• P. eugenifolia (3) VOCHYSIACEAE

# P. fimbriata (3) Qualea sp 1. (1)

# P. freitasii (3) Ruizterania albiflora (1)

P. guianensis (4) Vochysia sp 2. (2)

P. hispida (2)

A
P. manaosensis (1)

# P. platyphylla (2)

A P. platyneura (1)

(Ü P. retinerves (1)

# P. rostrata (4)

m
P. venosa (1)

m

m
P. vernicosa (4)

A
Sarcaulus brasiliensis (1)

SiMAROUBACEAE

m Simaba amara (1)

m S. sp. (2)
m Siparuna cuspidata (2)

A
S. decipiens (1)

<•>
S. glycycarpa (1)

S. monogyna (1)

S. sarmentosa (4)

m, S. guianensis (10)

m

m

m

m

m

m
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#

#

9

#

m

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

m

m

m

m

m

9

9

9

M. huberi (l)

M ulei (1)

Micropholis casiquiarensis (1)

M. guianensis (2)

M. guianensis guianensis (3)

M. sp.(1)

M. williamii (1)

Pouteria anômala (2)

P. bilocularis (7)

P. cladantha (1)

P. durlandii (7)

P. erythrochrysa (6)

P. eugenifolia (3)

P.fimbriata (3)

P.freitasii (3)

P. guianensis (4)

P. hispida (2)

P. manaosensis (1)

P. platyphylla (2)

P. platyneura {\)

P. retinerves (1)

P. rostrata (4)

P. venosa (1)

P. vernicosa (4)

Sarcaulus brasiliensis (1)

SiMAROUBACEAE

Simaba amara (1)

S. sp. (2)

Siparuna cuspidaía (2)

S. decipiens (1)

S. glycycarpa (1)

S. monogyna (1)

S. sarmentosa (4)

S. guianensis (10)

Sterculiaceae

Sterculia pruriens (1)

Theobroma sylvesíre (14)

ViOLACEAE

Amphirrohx longifolia (13)

Leonia glycycarpa (1)

Pcypcyrola grandiflora (4)

Rinorea amapensis (6)

R. guianensis (12)

R. macrocarpa (32)

R. racemosa (15)

Rinorea sp. (1)

VOCHYSIACEAE

Qualea sp 1. (1)

Ruizterania albiflora (1)

Vochysia sp 2. (2)
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Anexo 2: Espécies de crescimento rápido e sua abundância por parcela amostrai.

Fragmentos F. Contínua

Família/Espécie
Annonaceae

Anaxagorea manausensis
Annona aff. excellens
Annona foetida
Bocageopsis multiflora
Duguetia asterotricha
Duguetia surinamensis
Duguetia flagellaris
Duguetia pycnastera
Fusaea longifolia
Guatteria megalophylla
Guatteria olivacea

Guatteriopsis blepharophylla
Guatteriopsis friesiana
Rollinia insignis
Unonopsis duckei
Xylopia brasiliensis
Xylopia sp.

Euphorbiaceae
Mabea angularis
Mabea speciosa
Mabea subsessilis

Micrandropsis scleroxylon
Hevea guianensis

F1 F1 F1 F1 FIO FIO. FIO FIOO FIOO FC FC FC

1  1

11 4 1

1

1

10

1

5

3

15

1

2  5

1  1

1  1

1

10
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Família/Espécie
Flacourtiaceae

Casearia javitensis
Casearia resinifera 1'
Casearia pitumba
Casearia ulmifolia
Laetia procera
Ryania speciosa

Malpighiaceae
Pterandra arbórea

Cecropiaceae
Pourouma minar

Pourouma ovata

F1 F1 F1

1

Fragmentos F. Contínua
 Fl FIO FIO FIO FIOO FIOO FC FC FC

 1 1 1 1

9  1

1
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Anexo 3: Lista de espécies de lento crescimento e sua abundância nas parcelas amostrais.

Fragmentos F. Contínua

Família/Espécie F1 F1 F1 F1 FIO FIO FIO FIOO FIOO FC FC FC

Burseraceae

Protium altsonii 7 6 7 1 4 2 2 4 1 9 2 7

Protium hebetatum 1 1 1 4 5 2 8 2 2 5

Protium amazonicum 1

Protium pallidum 3 4 1 2 1

Protium pilosum 2 2 1 2

1

3 3

Protium subsserratum 1 1

Protium aracouchini 2 1 1 2 1

Protium crassipetalum I

1 1

I 1

Protium giganteum 1

Protium heptaphyllum spp heptaphyllum 2 1 1 I

Protium heptaphyllum spp. ulei 2

Protium polybotryum 1 3 2

Protium nitidifolium
Proíium pilosissimum
Protium grandifolium
Protium ferrugineum
Protium apiculatum
Protium strumosum

Protium unifoliolatum
Protium elegans
Trattinnickea peruviana

Chrysobalanaceae
Couepia guianensis
Couepia güianensis guianensis
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m m

Família/Espécie

Fragmentos F. Contínua

F1 Fl Fl F1 FIO FIO FIO FIOO FIOO FC FC FC

Couepia longifolia
Couepia magnolifolia
Couepia ulei
Couepia bracteosa
Licania aff. octandra spp. pallida
Licania canescens

Licania latifolia
Licania longistyla
Licania coriacea

Licania rodriguesii
Licania micrantha

Licania sandwithii

Licania hypoleuca
Licania octandra

Licania pallida
Licania macrophylla
Licania prismatocarpa
Licania sp.
Licania gracilipes
Licania laxiflora
Licania niloi

Licania laevigata
Hirtella bicornis

Hirtella rodriguesii
Hirtella mirmecophylla
Hirtella physophora
Parinari montana

Parinari excelsa
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Fragmentos F. Contínua

Família/Espécie F1 F1 F1 F1 FIO FIO FIO FIOO FIOO FC FC FC

Lecythidaceae
Eschweilera grandiflora 2 1 1 2

Eschweilera romeo-cardosoi 1 1 1

Eschweilera wachenheimii 2 1 1 2 1  3 3 3

Eschweilera bracteosa 1 2 I 3

Eschweilera pseudodecolerans 1 1 1 1 1  2

Eschweilera truncata 1

Eschweilera atropetiolata 1

Eschweilera coriacea 1 2

Eschweilera pedicellata 1

Eschweilera tessmannii 1

Eschweilera collina 1

Eschweilera cyathiformis 1

Lecythis gracieana 1 1 1

Lecythis parvifructa 1 1 2

Lecythis prancei 1

Lecythis zabucajo 1 1

Corythophora alta 2

Couratari stellata 1

Sapotaceae
Pouteria durlandii 1 3 2 1

Pouteria fmbriata 1 1 1

Pouteria anômala 1 1

Pouteria erythrochrysa 1 1 1 1 1

Pouteria guianensis 2 1 1

Pouteria platyneura 1 1 1

Pouteria rostrata 1 I 1 I
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Fragmentos F. Contínua
Família/Espécie F1 FI F1 F1 FIO Fio Fio FIOO FIOQ FC FC FC
Pouteria jreitasii 2 1
Pouteria hispida I ^
Pouteria manaosensis 1

Pouteria venosa 1

Pouteria cladantha 1

Pouteria eugeniifolia
Ecclinusa sp.
Ecclinusa guianensis
Ecclinusa guianensis B.
Chrysophyllum pomiferum 1
Micropholis williamii 1
Micropholis sp.
Micropholis casiquiarensis
Micropholis guianensis
Manilkara ulei 1

Manilkara huberi

Manilkara bidentata

Sarcaulus brasiliensis ^

1

2  1

1

1
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Anexo 4. Metodologia para determinação de Nitrogênio Total - Método da Destilação

1-Procedímento:

•  Pesar 100 mg da amostra passando para tubo de digestão;

• Adicionar 5ml da solução digestora:

•  Levar ao bloco digestor e elevar a temperatura de 50°C em 50°C,

aproximadamente 20 minutos até 350°C;

• O material estará pronto quando estiver apresentando saída de densos fumos

brancos e o volume estiver abaixo da metade. Ao ser retirado do bloco digestor e

depois de esfriar todos devem ficar incolor (transparentes ou brancos).

Peso do material:

Mínimo 50mg O.OSg

médio lOOmg O.lg

máximo 200mg 0.2g

1.1. Procedimento para destilar:

• Após esfriar transferir para balão de destilação diluindo em ± 20 ml de água

destilada;

•  Levar ao destilador tendo sob o condensador um becker de lOOml contendo 10

ml da mistura receptora;

•  Adicionar 15 ml de NaOH 40% no balão contendo a amostra diluída;

•  Destilar até o volume de 60ml;

•  Usando bureta digital ou graduada, titular o destilado com Ácido Suifúrico

(H2SO4) 0,0IN até a coloração rósea permanente.

Formula N-Total:

N-TOTAL(g/Kg) = f AMOSTRA-BRANCOl* TITULO H^SO^ *14*1000

PESO AMOSTRA

Obs. O preparo destas amostras (digestão) deve ser feito em capela (com exaustor +

circulador de água) própria para este tipo de trabalho, e usar todo o material de proteção
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adequado, pois ao aquecer o ácido sulfúrico, o mesmo libera gás tóxico. Aplique as

regras de uso da capela ao realizar este trabalho.

Soluções usadas ao longo da determinação de N-Total

1. Solução Digestora.

PARA ILDE SOLUÇÃO

•  Colocar 500ml de água destilada em um becker plástico de 2 litros;

•  Dissolver 0,25 mg de selenito de sódio (Na2Se03);

•  11.25g de Sulfato de Cobre pentahidratado (CUSO4.5H2O);

•  e 47.5g de Sulfato de Sódio(Na2S04);

• Adicionar cuidadosamente 250ml de Ácido Sulfúrico (H2SO4) concentrado onde

já foi dissolvido l,25g de Ácido Salicílico e mais 250ml de Ácido Sulfúrico

(H2SO4) concentrado completando o volume para um litro de solução.

•  Usar 5ml desta solução nas amostras.

Obs: preparar esta solução em capela e usar o material de proteção adequado.

2. Solução de NaOH 40%.

PARA IL DE SOLUÇÃO

•  Pesar 400g de NaOH;

• Dissolver em SOOml de água destilada em becker plástico de 2 litros;

• Após esfriar transferir para balão volumétrico de 1 litro e completar o volume.

Obs: preparar esta solução em capela e usar o material de proteção adequado.

3. Mistura Receptora.

PARA IL DE SOLUÇÃO

•  Dissolver 20g de Ácido Bórico (H3BO3) em cerca de 700mi de água destilada

morna;

•  Após esfriar transferir para balão volumétrico de 1 litro contendo 200ml de água

destilada e 20ml de indicador misto (0.099g de verde de bromocresol e 0,066g

de vermelho de metila em lOOml de etanol 95%),completar o volume com água

destilada e homogeneizar.
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Solução de Ácido Suifúrico (H2SO4) 0,01N.

PARA IL DE SOLUÇÃO:

Pipetar lOml de Ácido suifúrico IN em balão de IL completar o volume com água

destilada e homogeneizar.
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Anexo 5. Metodologia para determinação de fenóis totais

1-Procedimento para extração:
• Moer e pesar 0,2 g de folha seca e dissolver em 15 ml de metanol;
• Agitar por 3 segundos;
• Tapar e reservar por 30 min;
• Centrifugar por 15 min a 3000 rpm e 4°C;
• Resgatar o sobrenadante e refrigerar.

2-So!uções:

• FeCb
0,02 M em 0,10 M de HCL

8,3 ml de HCL concentrado em 1 L de água destilada
3,24 g de FeCb em 1 L da solução 0,10 M de HCL.

• K3Fe(CN)6
5,26 g de K3Fe(CN)6 em 1 L de água destilada.

• Solução Branco
em 0,10 ml de metanol agregar:
3 ml de água destilada,
1 ml da soluçã o de K3Fe(CN)6
1 ml da solução de FeCb

3-Procedimento para obtenção de fenóis:
• em um tubo de ensaio agregar lOpL da amostra (extraída no procedimento 1);
• agregar 3 ml de água destilada

• adicionar 1 ml de K3Fe(CN)6 e em seguida 1 ml de FeCb e agitar.
• esperar por 15 min e ler em um espectrofotômetro a 700 nm.

4-Construção da Curva Padrão
Foi contruída uma curva padrão com ácido tânico e a partir dela foi calculado a
concentração de fenóis totais em mg/ml da amostra. Posteriormente utilizei a seguinte
fórmula para obter a concentração de fenóis/ g de peso seco.

P=Z* (V1/V2)* (W2/W1)
Onde:

P = concentração de fenóis na amostra
Z = concentração de fenóis obtidos a partir da curva padrão
VI (g) = peso da amostra utilizada
V2 (g) = peso da amostra coletada
W2 (ml) = volume do extrato "mãe"
W1 (ml) = volume de extrato utilizado para a extração
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Anexo 6. Metodologia para determinação de taninos condensados (Proantocyanidina)

1-Procedímento para extração:

• Moer e pesar 0,2 g de folha seca e dissolver em 15 ml de metanol;
• Agitar por 3 segundos;
• Tapar e reservar por 30 min;
• Centrifugar por 15 min a 3000 rpm e 4°C;
• Resgatar o sobrenadante e refrigerar.

2-Soluções:

• Solução de ButanoIiHCI
0,7 g de sulfato ferroso heptahidratado
50 ml de HCL

950 ml de n-butanol

• Solução Branco

500 p,L de água destilada
4 ml da solução ButanohHCl

3-Procedímento para obtenção de taninos condensados:

• em um tubo de ensaio agregar 250 \xL da amostra (extraída no procedimento 1);
• agregar 250 pL de água destilada
• adicionar 4 ml da solução ButanohHCl e agitar.
• tapar o tubos e colocá-los em banho-maria por uma hora à 92,5°C
• deixar esfriar por 15 min
• ler em um espectrofotômetro a 550 nm.
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