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Resumo 

A implantação de pastagem é a principal atividade que contribui para o desmatamento na 

Amazônia brasileira, gerando perdas incalculáveis na biodiversidade de fauna e flora, onde 

o histórico de uso define a trajetória de sucessão na regeneração após o abandono dessas 

áreas. O repetitivo uso de fogo para limpeza e manutenção das pastagens muito contribuiu 

para perda do banco de sementes e plântulas, rebrotos e indivíduos remanescentes. Este 

processo favorece espécies pioneiras capazes de suportar tamanho distúrbio, 

principalmente as do gênero Vismia. Nestes ambientes a sucessão é dificultada pela 

dominância de espécies pioneiras arbóreas, baixa diversidade vegetal, ausência de animais 

dispersores e grande presença de animais predadores, limitando tanto a chegada de 

sementes de matriz circundante quanto ao estabelecimento de plântulas. Muito ainda 

precisa ser entendido no que diz respeito aos processos de sucessão secundária nessas 

florestas. Portanto este estudo descreveu e entendeu como e quais fatores influenciaram 

e/ou impediram três espécies arbórea da mata madura (Hymenaea courbaril, Ormosia 

excelsa e Parkia multijuga) germinar e estabelecer em áreas de capoeiras dominadas por 

Vismia na Amazônia central. Para isso foi feita uma semeadura direta na capoeira sob 3 

diferentes tratamentos, com proteção de tela de mosquiteiro, enterradas e expostas sobre a 

serrapilheira, com o intuito de excluir a predação de sementes por médios e grandes 

animais vertebrados terrestres. Confuso Outro experimento com mudas das mesmas 

espécies, com e sem proteção de tela de galinheiro, também foi montado com o objetivo de 

avaliar a predação e herbivoria de grande vertebrados em estágio de plântulas. O uso de 

tela foi crucial na proteção de sementes, pois sem proteção houve bastante consumo de 

sementes. No entanto a predação de sementes foi diferente entre as 3 espécies estudadas, 

sendo que foi maior em Parkia, seguida de Hymenaea e Ormosia. Já na fase de plântulas a 

tela de galinheiro não teve diferença significativa entre espécies, possivelmente porque 

animais invertebrados foram os principais responsáveis pela predação de folhas (herbivoria). 

O alto consumo de sementes e plântulas parece dificultar a sobrevivência nas fases iniciais 

de estabelecimento de propágulos da mata madura e explicam a ausência de um maior 

número de espécies arbóreas da floresta madura regenerando neste ambientes.  

 

Palavras-chave: capoeira de Vismia, sucessão secundária, limitação de estabelecimento, 

dinâmica de sucessão, consumo de sementes, herbivoria de plântulas.  



 
 
Abstract  

The implantation of pasture is the main activity that contributes to deforestation in the 

Brazilian Amazon, generating incalculable losses in the biodiversity of fauna and flora. The 

historic of use drive the succession trajectory in the regeneration after the abandonment of 

these areas. The fire regime for cleaning and maintenance of pastures contributes to the loss 

of seed and seedlings, sprouts and remanecent individuals. These process favoring only 

pioneer species capable of withstanding such disturbance, especially of the genus Vismia. In 

these environments the succession is hampered by the dominance of pioneer species, the 

absence of dispersant animals and the great presence of predatory animals, limiting the 

arrival of seeds from the surrounding matrix and establishment of seedlings. Much still needs 

to be understood with regard to secondary succession processes in these forests. Therefore, 

this study will seek to describe and understand how and what factors influence and / or 

prevent three species from the oldgrowth forest (H. courbaril courbaril, O. excelsa excelsa 

and P. multijuga multijuga) to germinate and establish in areas of capoeira dominated by 

Vismia in central Amazonia. A direct sowing in the capoeira was done under 3 different 

treatments, with mosquito net protection, buried and on the litter, in order to exclude seed 

predation by medium and large terrestrial vertebrates. Another experiment with seedlings of 

the same species, with and without protection of net, was also set up to evaluate predation 

and herbivory of large vertebrates at the stage of seedlings. The use of net was crucial in the 

protection of seeds, since unprotected seeds suffered a high rate of consumption. The net 

had no difference in the protection of the seedlings, possibly invertebrate animals were the 

main responsible for the predation of leaves (herbivory), abiotic factors may have been 

decisived in the establishment of the seedlings, Vismia stands has high luminous incidence, 

as well as higher temperature and lower humidity, limiting the establishment of shade-

tolerant species. The lack of dispersant animals and the high population of seed and 

seedlings predators have also avoid the survival in the early stages of establishment of 

shade-tolerant species. 

 

Keywords: Vismia, secondary sucession, establishment limitation, dynamic sucession, seed 

consumption, seedling herbivory.  
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1. Introdução 

1.1 Florestas secundárias na Amazônia Central e Trajetórias de Sucessão 

O desmatamento das florestas neotropicais tem como principal objetivo a 

implantação de áreas de pastagem e agricultura, gerando diversas conseqüências para a 

fauna e flora, promovendo a redução da biodiversidade e o aumento da fragmentação 

dessas florestas (Laurance et al., 2011; Chazdon, 2014) 

Na Amazônia brasileira a área desmatada acumulada entre 1988 e 2015 foi de 

421.871 km², com um aumento de 29% de área desmatada anual no período de 2015 e 

2016 (Prodes, 2016). A baixa produtividade da terra, altos custos de uso, produção e 

manutenção da terra além da falta de infraestrutura contribuiu para o abandono dessas 

áreas (Oliveira et al., 2013). Atualmente 23% dessas áreas desmatada se encontram 

abandonadas cobertos por florestas secundárias em diferentes estágios de regeneração 

(Inpe, 2014). (melhores dados) 

O crescente aumento dessas áreas com floresta secundária, a importância que elas 

podem ter para bens e serviços ambientais ao homem e as pressões para a conservação 

ambiental tem chamado atenção de inúmeros estudiosos já há bastante tempo (Brown & 

Lugo, 1990; Chazdon et al., 2009; Guariguata & Ostertag, 2001). Florestas secundárias 

absorvem grande quantidade de carbono, fixando-o em sua biomassa, durante o 

crescimento da vegetação, além de conservação de habitat, sendo constituídas por 

inúmeras espécies de fauna e flora (Chazdon et al., 2009).  

Floresta secundária é uma floresta em regeneração que já foi perturbada, de algum 

modo, sendo ele natural (furacão, inundações, deslizamento de terra) ou antrópico 

(queimada, abertura de estrada, corte seletivo de madeira, corte raso de floresta para uso 

em lavoura e pecuária). Esses distúrbios alteram as espécies que compõe as comunidades 

florestais, o tamanho e estrutura das populações e conseqüentemente as propriedades do 

ecossistema, resultando numa floresta com um dossel menos desenvolvido estruturalmente, 

com menor altura e diversidade de árvores (Whitmore & Burslem, 1988; Chazdon, 2007 e 

2012). Também contribuem para o aumento de temperatura média e amplitude térmica 

local, assim como menor umidade do ar e do solo (Lawrence e Vandecar, 2014). 

Localmente essas florestas podem formar matrizes permeáveis conectando floresta 

continua fragmentos florestais e áreas antrópicas, amenizando os efeitos de borda desses 

ambientes (Mesquita et al., 1999). Esse mosaico de ambientes permite o deslocamento e 

sobrevivência de fauna (Stouffer et al., 2006), favorecendo a dispersão de sementes 

(Mesquita et al., 2001), além de permitir maior proteção do solo contra degradação, erosão, 

e a conservação de bacias hidrográficas e regulação de ciclos hidrológicos (Klemick, 2011). 
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Conhecidas na Amazônia popularmente por capoeiras, essas florestas são o 

resultado de áreas que já foram exploradas para pastagem, agricultura e ou exploração 

florestal e se encontram em pousios, em descanso. Servem para a população local como 

fonte de lenha, frutas, fibras e plantas medicinais (Chazdon, 2008), animais para caça (Parry 

et al., 2009), alem de manutenção da estrutura e cobertura do solo, aumentando a fertilidade 

do solo, alem de evitar espécies daninha oportunas, para que futuramente essas áreas 

possam ser novamente exploradas (Uhl & Jordan, 1984). 

A prática de renovação de pastagem através da queima é muito utilizada na região 

amazônica. Esta técnica de baixo custo inicial compromete o potencial regenerativo desta 

área ao longo do tempo, prejudicando a capacidade de regeneração, pela perda e queima 

do banco de sementes e plântulas e morte de rebrotos de muitas espécies da floresta 

madura (Williamson & Mesquita, 2001; Massoca et al. 2012).  

A área de estudo, Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF), 

localizado ao norte da cidade de Manaus – Amazonas sofreu processos de fragmentação 

em suas áreas, através do corte seletivo de madeira e da substituição da floresta por 

pastagens, que ao longo do tempo sofreram repetidas queimas, para manutenção das 

gramíneas e exclusão de rebrotos. Tanto a fragmentação, quanto a manutenção das 

pastagens, gera perda da diversidade biológica e do hábitat natural (Lovejoy & Bierregard, 

1990). Estudos investigando a estrutura e a composição florística da regeneração natural 

em pastagens abandonadas, e áreas de corte sem queima mostram que mesmo algumas 

décadas após o abandono, um grande número de espécies da floresta primária ainda estão 

ausentes na regeneração natural em capoeiras de Vismia (Mesquita et al., 2001; Norden et 

al. 2010, Longworth et al., 2014).  

Mesquita et al., (2001) estudando florestas secundárias na Amazônia Central de 

diferentes idades e históricos de uso chegaram a conclusão que área onde foi pastagem 

que sofreu repetidas queimas, pisoteamento pelo gado, áreas que tiveram severa  

intensidade de uso, deram origem a capoeiras dominadas pelo gênero Vismia. E áreas que 

sofreram corte seletivo sem queima, onde o impacto foi menos severo, deram origem a 

capoeiras dominadas pelo gênero Cecropia.  Demonstrando que o histórico de uso da terra 

determinou as espécies capazes de colonizar os ambientes antrópicamente modificados, 

tornando dominantes na paisagem (Mesquita et al., 2001; Williamson et al., 1998), e  

afetando a riqueza e a dinâmica da população ao longo da sucessão. 

Pertencente a família Hypericaceae, o gênero Vismia foi um dos poucos gêneros 

vegetais capazes de suportar o distúrbio do fogo, as capinas frequentes, e o pisoteio do 

gado, rebrotando a partir de gemas do sistema radicular, muito bem desenvolvido e 

estabelecido, garantindo um rápido crescimento em relação às demais espécies do banco 

de sementes e rebrotos (Vismia e outras espécies são favorecidas com esta estratégia), 
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competindo, por espaço, luz e nutrientes de forma bastante agressiva e competitiva 

(Williamson et al., 1998; Wieland et al., 2011). 

Nas florestas secundárias as condições ambientais são definidas pela comunidade 

de plantas que se instauraram no inicio da colonização, oriundo do tipo e da intensidade do 

distúrbio sofrido nessa área pertubada. O disturbio pode diretamente influenciar as 

condições ambientais modificando o ambeinte por um longo período ou indiretamente 

atuando na composição florística preliminarmente estabelecida (Massoca et al., 2012) 

Inicialmente indivíduo de Vismia tem crescimento em altura e diâmetro mais lento e 

uma espessura de copa mais densa, interceptando maior quantidade de luz, resultando num 

dossel mais baixo, se comparado a um indivíduo de Cecropia, que possui características 

opostas: maior crescimento inicial, maior porte e copa mais rala, permitindo a passagem de 

maior quantidade de luz para o solo e o sub-bosque da floresta (Williamson et al., 1998; 

Mesquita et al., 2001). 

Na capoeira de Vismia, na medida em que a sucessão progride, há um sub-bosque 

relativamente mais aberto, com menor diversidade de espécies, sendo metade dos 

indivíduos pertencente ao mesmo gênero dominante, reproduzindo principalmente pela 

rebrota de troncos e raízes. Já nas capoeiras dominadas pelo gênero Cecropia, o sub 

dossel é mais estratificado, mais adensado e com mais diversidade de espécies (Wieland et 

al., 2011; Williamson et al., 1998). 

Após mais de uma década desde os primeiros estudos na mesma área, Williamson 

et al. (2012) encontraram que as diferenças entre os dois sistemas se mantiveram, havendo  

uma menor riqueza de espécies nas antigas pastagens e que Cecropia havia acumulado 

maior diversidade de espécies no decorrer da sucessão, pois permitia uma substituição mais 

rápida de espécies (Norden et al., 2010).   

No entanto, Wieland et al. (2011) mostraram que a chuva de sementes é bastante 

similar entre capoeiras de Vismia e de Cecropia e que em ambas ela é dominada por 

espécies pioneiras; apenas ocasionalmente ocorre a chegada de sementes grandes, 

características de espécies tolerantes à sombra. Assim, embora a chuva de sementes seja 

limitada, o sucesso na germinação e estabelecimento destas sementes influenciará a taxa 

de substituição de espécies e o avanço da sucessão. 

Tratando-se de capoeira dominada por Vismia, objeto de estudo nesse trabalho, 

mesmo após 25 anos de abandono foi verificado uma menor quantidade de espécies da 

mata madura comparado com uma capoeira de Cecropia (Mesquita et al., 2015). 

Possivelmente, mesmo que haja a chegada de sementes da mata madura, a germinação e 

o estabelecimento e futuramente o crescimento, são afetados pelo sub-bosque mais aberto, 

com alta incidência de luz, aumentando a temperatura e diminuindo a umidade do solo, 
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afetando o desenvolvimento de espécies tolerante de sombra da mata madura (Pearson et 

al., 2002). Mas outros fatores ligados a interações interespecíficas parecem também estar 

atuando, como a intensa competição radicular com as gramíneas ainda presentes e 

indivíduos de espécies pioneiras como Vismia sp., Beluccia sp. (Bentos et al., 2017). 

A sucessão é dificultada pela dominância de espécies pioneiras (Nepstad et al. 

1990; 1996) e pela limitação da chegada de sementes da matriz circundante (Finegan, 1996; 

Martinez-Garza & Howe, 2003).  A ausência de alguns animais nestes ambientes, como os 

vertebrados dispersores das sementes grandes da floresta, ou a presença mais frequente 

de importantes predadores, como as formigas saúvas, pequenos roedores terrestres e 

alguns herbívoros, afetam negativamente o sucesso de colonização de espécies da floresta 

primária. Além disso, as repetidas queimas eliminaram grande parte do banco de sementes 

e plântulas (Uhl et al., 1981; Johnson et al., 2000; Hooper et al., 2004). Outro ponto negativo 

é que à medida que a área desmatada encontra-se afastada de florestas primárias 

continuas diminui a chegada dos propágulos de espécies clímax (Thomas et al. 1988; Aide 

& Cavelier 1994). 

Falando em regeneração, a dispersão é considerada a principal atuante na 

disponibilidade de propágulos na floresta (Alvarez-Buylla e García Barrios 1991), sendo que 

alguns propágulos são dispersos do local (autóctone) e outros são oriundos de outros locais 

(alóctone) (Martínez-Ramos e Soto-Castro 1993). Os agentes dispersores são responsáveis 

por este transporte de sementes (Harper 1977, Martínez-Ramos e Soto-Castro 1993), 

resultando no recrutamento de plantas, influenciando a distribuição espacial de sementes na 

paisagem (Jordano e Godoy, 2002). 

A composição florística e estrutural de uma floresta secundária em um dado 

momento é o resultado da capacidade das espécies chegarem aos sítios de colonização 

(dispersão), de se estabelecerem e de persistirem (colonização) diante de interações 

ecológicas como o consumo, herbívoria e competição (Chazdon, 2012). 

A dispersão de sementes está diretamente ligada à regeneração natural das 

populações de plântulas (Jordano, 1993), ciclo que vai do individuo adulto até as plântulas 

(Wang e Smith 2002). Os ciclos de regeneração de uma floresta possuem vários estádios, 

com origem na produção de sementes, dispersão e chuva de sementes, depois na 

germinação e finalmente no estabelecimento de plântulas (Martínez-Ramos e Soto-Castro 

1993). 

A dispersão pode carregar a semente para longe da planta-mãe (Janzen 1970) 

assim como também permitir a chegada de sementes a locais aptos para o estabelecimento 

das plântulas. A chegada de sementes longe de indivíduo de mesma espécie é essencial 

para a perpetuação e manutenção das populações vegetais, uma vez que diminui a 
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competição e consumo de sementes, além de diminuir o adensamento de plântulas, 

possibilitando a colonização de novas áreas (Janzen 1970, Nathan e Muller-Landau 2000; 

Silva e Tabarelli, 2001). Inferindo que, após o abandono, a regeneração de uma área 

depende principalmente de sementes, plântulas, rebrotos e indivíduos adultos que 

sobreviveram ao distúrbio anterior (Uhl et al., 1981). 

1.2 Fatores bióticos x abióticos – fatores que afetam a germinação e o 

estabelecimento de plântulas 

A grande maioria das arvores de florestas tropicais se reproduzem por sementes 

(Richards, 1996). Dentro do ciclo de vida das plantas com sementes, o recrutamento, 

desenvolvimento e a sobrevivência das plântulas são eventos cruciais para o crescimento 

e/ou manutenção das populações (Melo et al., 2004). São muitos os fatores que interferem 

no estabelecimento, desenvolvimento e na sobrevivência das plântulas. Temperatura e luz 

são fatores importantes para germinação de sementes e estabelecimento de plântulas 

(Probert, 2000). A temperatura regula a germinação determinando a taxa e a capacidade de 

germinação, rompendo a dormência primária e/ou secundária (Bewley& Black 1994). Assim 

como ataque por patógenos, estresse hídrico, danos mecânicos, herbivoria e 

competiçãointra e interespecífica (Janzen, 1970). 

A interferência de fatores bióticos ou abióticos sobre a chuva de sementes em 

determinado ambiente pode gerar o que se chama de limitação de sementes. Isso ocorre 

quando as sementes não chegam a todos os locais potenciais de recrutamento e constitui-

se em um dos fatores que com freqüência limita o recrutamento em populações de plantas 

(Muller-Landau et al., 2002).  

1.3 Limitação de dispersão x limitação de colonização 

A limitação de sementes para o processo de regeneração consiste na limitação de 

fonte e/ou na limitação de dispersão. Limitação de fonte ocorre devido à pequena 

quantidade de sementes no ambiente, devidoa baixa densidade da população adulta ou pela 

baixa produção de sementes. A limitação da dispersão ocorre independentemente da 

quantidade de sementes produzidas, todavia pelo insucesso da dispersão, quando falta 

agente dispersor para levar essas sementes a possíveis locais de recrutamentos (Muller-

Landau et al., 2002). A limitação da dispersão acontece graças à insuficiente taxa de visita 

dos dispersores às plantas com frutos e ao comportamento alimentar e tipo de 

movimentação (Schupp et al., 2002). 

Sementes pequenas são mais facilmente dispersas pelo ambiente do que as 

sementes grandes, e têm maior probabilidade de escapar ao consumo. Sementes grandes 

naturalmente necessitam de frugívoros de maior porte para as dispersarem, além de estar 

mais sujeitas ao ataque de vertebrados, invertebrados e fungos após a dispersão por 
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conterem material orgânico e de reservas (Scariot et al., 2008). Porém, sementes pequenas 

têm poucas reservas que axuiliam no estabelecimento inicial das plântulas, havendo menor 

chance de tolerar um ambiente hostil (Schupp, 1995). Portanto, características favoráveis à 

dispersão das sementes podem não ser para o estabelecimento das plântulas, conflito 

sementes-plântulas (Corlett, 1992 e Schupp, 1995). A diferença entre o padrão da chuva de 

sementes com o estabelecimento de plântulas num ambiente é o resultado de dois fatores: 

variação de ambiente e padrão de dispersão, que favorece a sobrevivência de plantas em 

certos lugares mais do que em outros (Schupp, 1995).  Segundo Hampe et al., (2008) 

ambientes que possuem elevado estabelecimento de plântulas com alto recrutamento são 

considerados importantes hotspots de regeneração.  

A colonização de comunidades vegetais a partir de sementes depende, em grande 

parte, destas se encontrarem em boa condição fisiológica para germinar e em local e 

momento adequado para o desenvolvimento da futura planta (Borghetti, 2004). A 

disponibilidade de sementes no banco para a regeneração após uma perturbação antrópica 

ou não antrópica pode ser influenciada por padrões temporais de produção, modos de 

dispersão e longevidade das sementes (Grubb, 1977). 

A germinação ocorre quando as condições são favoráveis, não apresentando algum 

tipo de dormência por exemplo. O primeiro quesito é luz para as sementes de espécies 

pioneiras, umidade, segundo temperatura. Existe faixa de temperatura mais adequada, que 

da inicio a germinação, assim como faixas que limitam, variando para cada espécie 

(Labouriau, 1983; Baskin e Baskin, 1998).  

. Sendo que há um conjunto específico de condições ideais para a germinação, 

características particulares de cada espécie. Há espécies que crescem sob um dossel ou 

cobertura vegetal espessa e geralmente não requerem muita luz para germinar. De outro 

modo que existem espécies que requerem maior quantidade de luz para o crescimento, 

desenvolvem-se freqüentemente em clareiras, locais abertos sem cobertura vegetal e 

interceptação da luz, espécies que precisam de maior quantidade de luz para que ocorra a 

germinação (Castro et al., 2004).  

Para algumas espécies, a estratégia de regeneração é germinar logo após a 

semente ser dispersa pela planta-mãe, desde que haja condições favoráveis para a mesma 

acontecer. Para outras espécies, mesmo que as condições ambientais estejam apropriadas 

para a germinação, as sementes permanecem por um longo período no solo (dormência), 

apresentando uma taxa de germinação lenta e intermitente de partes da população 

(Borghetti, 2004). 

Germinação e estabelecimento de plântulas é a fase mais crítica no 

estabelecimento de plantas por sementes (Khurana & Singh 2001; Kozlowski, 2002; 
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Teketay, 1996). Além de conhecer os fatores que influenciam na germinação, sobrevivência 

e crescimento de plântulas de espécies nativas, entender esse processo ajuda a 

compreender como as plântulas interagem com o ambiente físico e com os outros 

organismos que as cercam, garantindo a colonização do ambiente (Borghetti et al., 2004). 

Doenças e herbivoria, por exemplo, podem afetar de forma isolada e/ou combinada, o 

destino de plântulas na floresta Amazônica. Isso ocorre em parte devido à elevada riqueza 

de organismos que habitam o chão dessas florestas e que desenvolveram habilidades para 

explorar sementes e plântulas como fonte de alimento (por exemplo, ungulados, roedores, 

insetos, microrganismos) e da enorme heterogeneidade do ambiente físico no interior destas 

florestas (Melo et al., 2004).  

A vinda de propágulos da floresta madura é essencial para a formação e 

desenvolvimento das florestas secundárias, afetando a composição de espécies ao longo do 

processo sucessional. A dispersão de sementes da floresta madura para as capoeiras 

depende da existência de florestas no entorno, da fenologia das plantas e da presença de 

animais dispersores se movimentando entre essas áreas (Mesquita et al., 2001) 

Após a ocorrência do distúrbio e o abandono da área, a maneira que a sucessão 

ocorre dependerá das condições ambientais sob o dossel das plantas que ali colonizaram e 

se estabeleceram inicialmente. Como a chegada de novas espécies através da chuva de 

sementes e das interações antagonistas, mutualísticas ou predatórias existentes entre as 

espécies que compõem a comunidade vegetal e animal destas florestas secundárias 

(Massoca et al., 2012). 

Benitez-Malvido & Matinez-Ramos (2013) avaliaram sobrevivência, crescimento e 

herbivoria de plântulas de três espécies nativas plantadas em florestas maduras e 

secundária dominada por Vismia na Amazônia Central. Esses autores encontraram que 

apesar das divergências em crescimento e herbivoria serem maiores na floresta secundária, 

as espécies da mata madura conseguiram persistir nessas áreas de capoeira quando 

plantadas. Os resultados revelaram que os grandes vertebrados terrestres afetavam a 

comunidade de plântulas e a cobertura vegetal por via trófica (consumo e dispersão de 

semente) ou não trófica (pisoteio). Razão que os grandes vertebrados têm papéis não 

redundantes, podendo funcionar como filtros ecológicos, onde a defaunação pode conduzir 

a mudanças na composição de espécies (Benitez-Malvido et al., 2005; Benitez-Malvido & 

Matinez-Ramos, 2013).  

Como também Wieland et al., (2011) Verificou que o plantio bem-sucedido de 

espécies consideradas naturalmente restritas a florestas maduras é possível nos 

povoamentos de Vismia. Portanto, a limitação de dispersão e consumo de sementes estão 

afetando a regeneração de espécies florestais de mata primária em habitat altamente 

modificado (Benitez-Malvido & Matinez-Ramos, 2013). Portanto, além de preservar florestas 
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maduras, é necessário investigar se espécies desse habitat conseguem se estabelecer em 

capoeiras de Vismia e outros tipos de áreas degradadas (Chazdon et al., 2009, Harvey et 

al., 2008).  

 

1.4 Justificativa 

A disponibilidade de florestas primárias próximas é característica das áreas do PDBFF, 

onde florestas secundárias estão conectadas às florestas maduras contínua, fontes de 

sementes de espécies tardias assim como seus dispersores, estão disponíveis para facilitar 

a colonização de florestas secundárias adjacentes, como mostrado pelo recrutamento de 

espécies maduras ao longo de seis anos de experimento (Bentos et al., 2017). As fontes de 

sementes para banco de sementes e a dispersão da vegetação circundante podem limitar a 

riqueza nos primeiros anos de regeneração (Wieland et al., 2011; Souza et al., 2017), porém 

após duas décadas de abandono, a competição por recursos primários, provavelmente se 

sobrepõem a falta de propágulos (Mesquita et al., 2015). 

Capoeiras de Vismia são oriundas da principal atividade que promove o desmatamento 

na Amazônia. E muito ainda precisa ser entendido no que diz respeito aos processos de 

sucessão secundária nessas florestas. Tais processos podem ser adequadamente 

considerados dentro de um modelo de manejo das florestas secundárias. Dessa forma, 

informações relacionadas ao potencial germinativo, sobrevivência e estabelecimento das 

espécies colonizando áreas em processo de regeneração são informações cruciais que 

podem e devem ser aplicadas na recuperação de áreas degradadas. Portanto este estudo 

buscou descrever e entender como e quais fatores influenciaram e/ou impediram espécies 

arbórea da mata madura germinar e estabelecer em áreas de capoeiras dominadas por 

Vismia na Amazônia central. 

 

2. Objetivos 

2.1 Geral 

Determinar a influência dos fatores bióticos na germinação e no estabelecimento de 

3 espécies florestais em floresta secundária dominada por Vismia na Amazônia central. 

2.2 Específicos 

I. Determinar a importância da predação de sementes, comparando a taxa de 

consumo, germinação e sobrevivência de sementes de três espécies arbóreas em 3 

diferentes tratamentos, desprotegido, enterrado e protegido com tela.  
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II. Comparar as taxa de herbivoriae o sucesso de estabelecimento de plântulas de três 

espécies arbóreas sob 2 diferentes tratamentos, protegido e desprotegido, contra a 

predação por vertebrados terrestres. 

 

3. Métodos 

3.1 Área do estudo 

O estudo foi realizado na área do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos 

Florestais (PDBFF, Fig. 01). O PDBFF está localizado cerca de 80 km ao norte da cidade de 

Manaus, no estado do Amazonas, Brasil (2°30’S, 60°W), área onde se investiga osefeitos da 

fragmentação florestal (Bierregaard et al., 2001). A fitofisionomia é uma floresta ombrófila 

densa de terra firme, a precipitação média anual é 2.600 milímetros, com duas estações 

bem definidas, a estação chuvosa que vai de Novembro a Junho com precipitação média 

passando dos 300 mm/mês e a estação seca suave entre Julho e Outubro com precipitação 

inferior a 100 mm/mês (Figura 02).  A temperatura média anual é de 27 °C, onde a 

temperatura média mínima e máxima pode alcançar 19 °C e 36 °C respectivamente. 

(Lovejoy & Bierregaard, 1990). 

Os solos desta região são classificados como Latossolo amarelo e vermelho-

amarelo podzólico (Ranzani, 1980), em geral são ácidos, argilosos e pobres em nutrientes 

como fósforo, cálcio, magnésio, sódio e potássio (Toledo et al., 1980; Chauvel et al., 1987). 

A topografia da região é suavemente acidentada, com platôs e baixios entre 140 e 40 m de 

altura no nível do mar respectivamente. O solo do platô é bastante argiloso e de baixio com 

grande quantidade de areia (Toledo et al., 1980; Chauvel et al., 1987). 

 A área do PDBFF é composta por florestas contínuas e fragmentos de 1, 10 e 100 

ha distribuídos por 3 fazendas (Dimona, Esteio e Porto Alegre) que sofreram em parte de 

sua área, corte raso no início dos anos 1980, para implantação de pastagens e foram 

queimadas repetidamente por vários anos antes de ser definitivamente abandonadas 

(Lovejoy & Bierregaard, 1990). Após o abandono destas terras onde houve sucessivas 

queimas, a sucessão secundária foi dominada por espécies do gênero Vismia, 

principalmente por V. guianensis (Aubl.). Choisy, V. japurensis Reichardt e V. cayennensis 

(Jacq.) Pers., que aparentemente são as poucas espécies de árvores capazes de regenerar 

neste tipo de sitio. Em áreas que sofreram somente corte de madeira e a queima, a 

sucessão foi dominada pelo gênero Cecropia, como C. sciadophylla Mart. E C. 

purpurascens C.C. Berg. Estes dois tipos de sucessão florestal, muito comum na Amazônia 

Central diferem substancialmente em relação a estrutura, diversidade e composição de 

espécies (Mesquita et al., 2001; Williamson et al., 2012). 
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O sítio escolhido para este estudo foi a Fazenda Esteio, acampamento Colosso, 

onde há capoeiras dominadas pelo gênero Vismia, com aproximadamente 25 anos de idade. 

Apresentando altura média de dossel 10 metros de altura, embora menos sombreada do 

que uma floresta primária possui uma estrutura densa filtrando a luz solar que toca o solo da 

floresta (Figura 3). Nestas áreas, a radiação fotossintéticamente ativa RFA mede 14,7% ± 

18,3 (média ± desvio padrão) de luz solar (Jakovac et al., 2012). A área basal média é de 

20,4 ± 6,9 m²/há e a densidade de indivíduos é de 2009,5 ± 709,8 individuos/há para árvores 

com DAP ≥ 5 cm. A riqueza de espécies é relativamente baixa cerca de 51 espécies (DAP ≥ 

5 cm) encontrada numa área de 0,21 há. Apenas 4 espécies (Vismia cayennensis, Bellucia 

dichotoma, Bellucia grossularioides e Vismia japurensis) constituem 53% do total dos 

indivíduos. (Bentos et al., 2013. Figura 3). 
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Figura 1 Mapa da área experimental do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos 

Florestais 

 



 

Figura 2 Pluviosidade média do ano de 2016. Fonte: Embrapa, Amazônia.
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Figura 3 Capoeira dominada pelo gênero Vismia, com aproximadamente 25 anos. 

Importante um referencial para a dimensão da floresta e das árvores. 

 

3.2 Espécies florestais utilizadas 

As sementes utilizadas foram doadas pelo Centro de Sementes Nativas do 

Amazonas – CSNAM. Estas foram obtidas em área de coletas no município de Parintins e 

Barreirinha localizados no extremo leste do estado do Amazonas. Para condução deste 

estudo, foram selecionadas três espécies da família FABACEAE comum na Amazônia 

central. A disponibilidade de sementes, conhecimento sobre fenologia, estudos e trabalhos 

em viveiro e/ou campo, foram considerados na escolha das espécies, além do uso em 

recuperação de áreas degradas, enriquecimento e adensamento de espécies com interesse 

comercial, social e ecológico, com atributos ecológicos similares. 

Hymenaea courbarill L. (Fabaceae - Caesalpinioideae) ocorre desde o sul do 

México até grande parte da América do sul. No Brasil ocorre do norte ao sudeste, 

encontrada em altitudes de até 900 metros acima do nível do mar, em solos arenosos e 

argilosos bem drenados de terra firme e em várzeas, mas raramente em campos abertos. 

Sua madeira apresenta alta densidade, empregada na construção civil, marcenaria 

laminados e instrumentos musicais. Possui potencial uso em recuperação de áreas 

degradadas, arborização e quebra-vento. Atinge de 30 a 45 metros de altura, com diâmetro 

a altura do peito chegando a 2 metros. Seus frutos em forma de vagem medindo de 8 a 15 

centímetroscom cerca de 10 sementes, que medem em média de 1,8 a 2,8 cm, possuem 
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formato obovoide a elipsoide. Possui dispersão endozoocória: macaco aranha e barrigudo, 

anta e veados e sinzoocórica: roedores (cutia e cutiara) e primatas: Cebus e Pithecia. Sua 

floração ocorre entre agosto a novembro, e a frutificação entre fevereiro a setembro (Van 

Roosmalen, 1985; Pedroni & Galetti, 1995; Shanley et al., 2005). 

Ormosia excelsa Spruce ex Benth (Fabaceae) – árvores de estatura mediana com 

aproximadamente 20 m. Ocorrem nos estados do Amazonas, Pará e Rondônia. Fruto em 

formato de vagem de 4-5 cm, coriáceo e indeiscente. As sementes são ortodoxas, tamanho 

de 1-2,5 cm possuem falso arilo e apresentam dormência física, comumente quebrada por 

escarificação mecânica. Possuí dispersão barocórica e ornitocórica, por aves. A espécie é 

utilizada em ornamentação, recuperação de áreas degradada e reflorestamento. 

Comercialmente, a madeira muito utilizada para movelariae suas sementes em artesanato 

(Van Roosmalen, 1985; van Der Pijl, 1982). 

Parkia multijuga Benth (Fabaceae - Mimosoideae) – espécie arbórea ocorre em 

floresta de terra firme desde a Colômbia, Peru e Brasil (nos estados AM, MT, PA RO), 

apresenta diâmetro na altura do peito de50 a 100 cm e chegando a 40 m de altura. Os frutos 

são em formato de legume de tamanho entre 20-25 cm, coriáceo-lenhoso, indeiscente. Suas 

sementes são ortodoxas, formato cuneado, medindo de 3-5 cm, envolvidas por goma viscsa, 

possuem dormência tegumentar (Camargo et al. 2008). A dispersão é endozoocórica: 

macaco aranha e barrigudo e sinzoocórica por cutias. A floração ocorre entre setembro e 

abril e a frutificação de setembro a dezembro (van Roosmalen, 1985, Ducke, 1949). Madeira 

muito utilizada para compensados e caixotaria, possui uso ornamental, e na arborização 

urbana assim como recuperação de áreas degradadas (Carvalho, 2009; Ramos et al., 

2000).  

3.3 Semeaduras em campo sob diferentes tratamentos de exclusão de animais 

consumidores. 

Na última semana de Janeiro de 2016, período inicial da estação chuvosa, 10 

pontos foram alocados numa capoeira dominada pelo gênero Vísmia distribuídas 

aleatoriamente num raio de 5 km. Distanciadas em pelo menos 100 metros, assegurando 

sua independência. Em cada ponto, as sementes foram distribuídas em três tratamentos, 

três quadrados de 1 m², separadas num raio de cinco metros, contendo dez sementes de 

cada espéciepor tratamento (Tabela 01). No tratamento “Protegido” as sementes foram 

dispostas sobre o solo e protegidas por uma malha de mosquiteiro (Figura 04-A), no 

tratamento “Enterrado” as sementes foram enterradas nos primeiros 5 cm do solo(Figura 04-

B), e no tratamento “Desprotegido” as sementes foram dispostas sobre o solo sem nenhuma 

proteção (Figura 04-C). Totalizando 300 sementes de cada espécie nos 10 pontos. A 

vegetação e a serrapilheira superficial foram removidas em todos os tratamentos, a fim 

evitar a competição e facilitar o acompanhamento das sementes. Ao lado das sementes 
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foram colocadas bandeirolas contendo uma fita de identificação por cores, amarelo para O. 

excelsa, vermelho pra H. courbaril e azul para P. multijuga. 

Tabela 1 Tabela de delineamento experimental semeadura em campo. 

 

Espécies 

Nº de blocos 

Deprotegido  

Nº de blocos 

Enterrado 

Nº de blocos 

Protegido 

H.courbaril 10* 10 10 

O.excelsa 10 10 10 

P.multijuga 10 10 10 

*indica o número de repetições, sendo que em cada repetiçãoforam utilizadas 10 sementes de cada espécie, 

totalizando 300 sementes por tratamento, 100 de cada espécie. 

 

 

B 

A 
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O experimento de sementes teve inicio no dia 28 de janeiro e fim no dia 19 de 

novembro de 2016, (291 dias). O monitoramento das sementes foi feito a cada 20 dias nos 

três primeiros meses e mensalmente nos meses seguintes, num total de 10 meses. As 

sementes foram consideradas sobreviventes quando estas estavam presentes no 

experimento, podendo estar em estágio de plântula ou não. Foram avaliados: consumo, 

germinação, sobrevivência, e mortalidade de sementes. Consumo foi considerado quando a 

semente desaparecia, Germinação quando a semente emitia a primeira radícula, 

sobrevivência era quando a semente chegou ao final do experimento viva (germinada ou 

não), e mortalidade, quando a semente germinava e morria. As sementes do tratamento 

enterrado eram desenterradas e conferidas se germinaram, morreram ou desapareceram.  

A presença de pedaços do endocarpo (casca) dos pirênios facilitou a verificação se 

havia ocorrido consumo. Em caso de consumo ou morte a bandeirola era retirada. Em caso 

de sementes desaparecidas, a identificação permanecia no local até a próxima visita, e caso 

a semente não tenha sido reencontrada, a identificação era retirada e a semente 

considerada consumida. 

3.4 Plântulas sob tratamentos com e sem exclusão de animais herbívoros. 

As plântulas foram adquiridas a partir do mesmo lote de sementes. Para reduzir o 

tempo médio de emergência de plântulas, foi feita a quebra de dormência das sementes 

pelo método de escarificação mecânica, visando emergência rápida e uniforme. As 

sementes foram escarificadas em esmeril, no lado oposto de emissão da radícula, imersa 

em água temperatura ambiente por 24 horas (Souza et al., 2013) e colocadas para germinar 

C 

Figura 4 A Tratamento desprotegido, B - tratamento enterrado, C - Tratamento 

protegido  
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em saco de polietileno (10x30 cm) contendo areia e vermiculita 1:1 e colocadas em casa de 

vegetação(Mendes Duarte et al. 2016), no campus II do Inpa. Após 20 dias com as plântulas 

formadas (folhas cotiledonares expandidas), foram levadas pra campo pra iniciar o 

experimento. 

Este experimento teve inicio no dia 20 de fevereiro e fim no dia 20 de novembro de 

2016 (270 dias). O monitoramento das plântulas foi feito a cada 20 dias nos três primeiros 

meses e mensalmente nos meses seguintes, exatos nove meses. O experimento foi 

montado na mesma área onde foram colocadas as sementes, respeitando uma distância 

mínima entre blocos de 100 metros, entre sementes e plântulas. Este experimento possuiu 

12 blocos, porém com apenas dois tratamentos, com e sem proteção de tela de galinheiro 

com buraco de 40 mm. Não foi usada tela de mosquiteiro, para não interferir na luz.  

Em cada bloco, as plântulasforam distribuídas em dois tratamentos, dois quadrados 

de 1m² com trêsplântulas por espécie, espaçados num raio de cinco metros. Totalizando 36 

plântulas de cada espécie por tratamento (Tabela 02).  

Tabela 2 Delineamento de plântulas em campo 

 

 

 

 

 

*indica o número de repetições, sendo que em cada repetiçãoforam utilizadas 3 plântulasde cada espécie, 

totalizando 108 plântulas por tratamento, 36 para cada espécie. 

. O teto da estrutura de exclusão foi limpo a cada monitoramento em campo. A 

vegetação e a serrapilheira superficial foram removidas, a fim de evitar a competição e 

facilitar o acompanhamento das plântulas. Ao lado de cada muda foi colocada uma 

bandeirola com identificação por cores para cada espécie, assim como havia sido feito para 

as sementes. No caso de morte da plântula a bandeirola era retirada (Figura 5 e 6). O 

experimento permitiu avaliar o efeito do tratamento sobre a vulnerabilidade das plântulas ao 

consumo de médios e grandes vertebrados.  

 

 

Espécies 

Nº de blocos 

protegidos 

Nº de blocos 

Desprotegidos 

H. courbaril 12* 12 

O. excelsa 12 12 

P. multijuga 12 12 



28 
 

 

Figura 5 Tratamentos de plântulas protegidas. 

 

Figura 6 Tratamentos de plântulas desprotegidas. 

Em cada visita foi verificada a sobrevivência (o número de plântulas vivas pelo total 

de plântulas plantadas); a intensidade de danos causados por herbivoria (ver equação 

abaixo) e a altura de cada plântula (a medida entre a gema apical e o solo). A herbivoria foi 

medida através do índice de dano foliar (Beníıtez-Malvido & Kossmann-Ferraz 1999). Este 

índice mede a porcentagem da área foliar danificada por plântula, estimada e categorizada 

de acordo com a intensidade de dano seguindo uma escala semi-quantitativa de 0 a 5. 

Sendo 0 = ausência de dano, 1 = 1-6% da área foliar danificada, 2 = 6-12%, 3 = 12-25%, 4 = 
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25-50%, e 5 = mais de 50% de área foliar danificada. A partir desses dados, foi calculado o 

Índice de dano foliar. 

 (ID): �� = ∑ ��(��)/� 

Onde: 

��é o número de folhas em cada categoria,  

�� é a mediana de cada categoria, (�� = 0%, �� = 3,5%, �� = 9%, �� = 18,5%, �� = 37,5%, �� 

= 75%); 

� é o número total de folhas na planta.  

O resultado foi expresso em proporção de plântulas por porcentagem de dano 

foliar. A sobrevivência foi avaliada a partir de porcentagem de indivíduos sobreviventes por 

tratamento, foram consideradas vivas, todas as plântulas com folhas verdes e as que 

perdiam as folhas, mas o caule sob a casca encontrava-se verde.  

O experimento permitiu avaliar o efeito do tratamento sobre a vulnerabilidade das 

sementes e plântulas, ao sucesso de germinação, consumo e herbivoria. Utilizando métodos 

para verificar predação de sementes e plântulas em áreas de floresta secundária.  Os 

experimentos de adição de sementes e com plântulas, foram montados de acordo com a 

revisão dos seguintes autores (Clark et al., 2007; Rother et al., 2013; Jacovak et al., 2012; 

Ganade et al., 2002; Camargo et al., 2002; Benítez-Malvido et al., 2005; Benítez-Malvido & 

Martinez-Ramos, 2013) em relação ao número de amostras e repetições, sendo que o 

periodo de instalação foi feito durante o período natural de dispersão de sementes e 

estabelecimento de plântulas, período chuvoso na Amazônia ocidental e também de acordo 

com o tempo disponível do Mestrado. 

 

3.5 Análises estatísticas 

Para avaliar consumo de sementes foi feita uma Analise de Variância (ANOVA) 

seguida de teste Tukey 5%, Para plântulas foram avaliadas sobrevivência, herbivoria e 

crescimento, foi realizado uma Análise de variância de medidas repetidas (rANOVA, Two-

way) seguido de teste Tukey5% de confiabilidade,avaliando a interação das espécies e dos 

tratamento ao longo do tempo. As analises foram feitas no programa de estatística R versão 

3.1.1 (R Core Team, 2013). 



30 
 
4. Resultados 

4.1 Efeitos dos tratamentos sobre o consumo, germinação e sobrevivência de 

sementes 

Houve diferença significativa nas respostas das três espécies aos três tratamentos 

(Tabela 3). Nos três tratamentos e nas três espécies foi possível constatar o ataque de 

animais vertebrados, invertebrados e patógenos. Foi visto em campo, sementes com 

marcas de mordidas e roídas, podres e totalmente comidas, algumas apresentando apenas 

a casca, onde o pirênio foi todo consumido, possivelmente por animais invertebrados (Figura 

7). As sementes que desapareceram e não foram encontradas nos arredores do 

experimento, foram consideradas consumidas. 

No tratamento desprotegido as sementes de H. courbaril e P. multijuga tiveram 100% 

e O. excelsa cerca de 75% de consumo (Figura 8). O consumo das três espécies é diferente 

estatisticamente entre si, comparadas em pares por ANOVA seguida de teste Tukey 0,05%, 

o consumo de O. excelsa é estatisticamente diferente tanto para H. courbaril quanto para P. 

multijuga (p=0.0001), porém H. courbaril e P. multijuga não apresentaram diferença 

estatistica significativa no consumo (p=1,000; Figura 8). 50% das sementes de O. Excelsa 

foram consumidas, as outras 50% sementes germinaram e apenas 30% formaram plântulas 

sob intensa herbivoria. H. courbaril e P. multijuga tiveram apenas duas sementes de cada 

espécie que germinaram, todavia não sobreviveram ao final do experimento (Tabela 03).  

No tratamento enterrado o consumo foi praticamente idêntico para as sementes de 

H. courbaril (96%) e P. multijuga (99%), quando comparadas ao tratamento desprotegido, 

(p=0,9969) ANOVA, Tukey 0,05%. No entanto, no caso de O. excelsa o consumo foi de 

40%, apresentando diferença significativa em relação a H. courbaril (p=0,0001) e P. 

multijuga (p=0,0001) (Figura 8). Neste tratamento as quatro sementes germinadas de H. 

courbaril conseguiram formar plântulas, cerca de 66 plântulas de O. excelsa foram 

contabilizadas ao final do experimento, o dobro comparado ao tratamento desprotegido, a 

única semente de P. multijuga que germinou não sobreviveu ao final do experimento (Tabela 

8).  

No tratamento protegido, o consumo foi de 50% para H. courbaril e O. excelsa e 33% 

para P. multijuga. P. multijuga é estatisticamente diferente tanto de H. courbaril quanto de O. 

excelsa (p=0,0328), porem H. courbaril e O. excelsa não apresentaram diferenças 

significativas de consumo (p=1,000), ANOVA, Tukey 0,05%, (Figura 8). Das 10 sementes de 

H. courbaril que germinaram nenhuma conseguiu formar plântula no final do experimento, 

das 87 sementes de O. excelsa que germinaram 51 formaram plântulas, e das 5 sementes 

de P. multijuga que germinaram, apenas 2 formaram plântulas (Tabela 03). 
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Tabela 3 Acompanhamento de sementes H. courbaril, O. excelsa e P. multijuga em campo, sob três diferentes tratamentos, desprotegido, 

enterrado e protegido por tela. Números absolutos e proporções relativas em parênteses indicam se estas sementes não germinaram, 

foram consumidas, germinadas e formaram plântulas após 11 meses. 

 

  Desprotegido Enterrado Protegido 

 Espécies NG C G P NG C G P NG C G P 

H. courbaril* 0 (0.00) 98 (0.98) 2 (0.02) 0 (0.00) 0 (0.00) 96 (0.96) 4 (0.04) 4 (0.04) 47 (0.47) 43 (0.43) 10 (0.10) 0 (0.00) 

O. excelsa* 0 (0.00) 50 (0.50) 50 (0.50) 30 (0.30) 0 (0.00) 15 (0.15) 85 (0.85) 66 (0.66) 0 (0.00) 13 (0.13) 87 (0.87) 51 (0.51) 

P. multijuga* 0 (0.00) 98 (0.98) 2 (0.02) 0 (0.00) 0 (0.00) 99 (0.99) 1 (0.01) 0 (0.00) 65 (0.65) 30 (0.30) 5 (0.05) 2 (0.02) 

Total 0 (0.00) 246 (0.82) 54 (0.18) 30 (0.10) 0 (0.00) 210 (0.70) 90 (0.30) 70 (0.23) 112 (0.37) 86 (0.29) 102 (0.34) 53 (0.18) 
 
NG – não germinou; C – consumiu; G – germinou; P – formou plântula 
Total de sementes (n=300).  
*número de sementes por espécie (n=100)  
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Figura 7 Sementes consumidas total e parcialmente por animais invertebrados. A e B 

– H. courbaril, C – O. excelsa, D – P. multijuga. 
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Figura 8 Porcentagem de consumo de sementes por tratamento e espécie. Médias 

seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

4.2 Efeitos dos tratamentos sob herbivoria e sucesso de estabelecimento de plântulas 

4.2.1 Herbivoria de plântulas 

A herbivoria de H. Courbaril variou entre 8% e 15% de danos nas folhas, houve picos de 

danos entre maio e junho para o tratamento desprotegido, e entre outubro e novembro no 

tratamento protegido. A ANOVA de medida repetida seguido de teste Tukey 0,05%, resultou 

que a herbivoria foi significativa ao longo do tempo (df=8; f=2,294; p=0,0399, rANOVA Tukey 

0,05%), já entre tratamentos não houve diferença significativa (df=1; f=1,553; p=0,268, rANOVA 

Tukey 0,05%). O dano foi semelhante e constante para ambos os tratamentos (Figura 9). 

A herbivoria de O. excelsa foi de 40% de danos nas folhas tanto para o tratamento 

desprotegido quanto para o tratamento protegido, com pico ocorrido em novembro e outubro 

respectivamente, porém houve repetições que tiveram intensidade de danos de 75%, 

acarretando a morte de 100% das plântulas.O resultado da análise de variância de medida 

repetida- rANOVA, seguido de teste Tukey 0,05%, resultou que a herbivoria teve uma diferença 

significativa ao longo do tempo (df=8; f=4,571; p=0,0001, rANOVA Tukey 0,05%), porém entre 

tratamentos não houve uma diferença significativa (df=1; f=0,05; p=0,833, rANOVA Tukey 

0,05%), a intensidade de dano foi semelhante para ambos os tratamentos. (Figura 10). 

Em P. multijuga os picos máximos de danos foram de 41% e 58% para o tratamento 

desprotegido e protegido respectivamente, ambos ocorridos no mês de outubro. O resultado da 
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ANOVA medida repetida seguido de teste Tukey 0,05%, resultou que a herbivoria teve uma 

diferença significativa ao longo tempo (df=8; f=11,15; p=0,0001, rANOVA Tukey 0,05%), 

todavia entre tratamentos não houve diferença significativa (df=1; f=0,173; p=0,694, rANOVA 

Tukey 0,05%), (Figura 11). 

 

Figura 9 Herbivoria de plântulas de H. courbaril. Médias seguidas pela mesma letra 

não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Figura 10 Herbivoria de plântulas de O. excelsa. Médias seguidas pela mesma letra 

não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 



36 
 

 

 

Figura 11 Herbivoria de plântulas de P. multijuga. Médias seguidas pela mesma letra 

não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Figura 12 Herbivoria em plântulas. Figuras: A, B e D – Plântulas de O. excelsa, C – H. 

courbaril e E – P. multijuga. 
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H. courbaril teve a menor porcentagem de folhas comidas entre as três espécies, em 

ambos os tratamentos a porcentagem de dano oscilou pouco, comparado às demais 

espécies (Figura 09). Possivelmente esta espécie é menos suscetível ao ataque de 

herbívoros e também por ter lançado grande quantidade de folhas novas, diminuindo a 

intensidade de danos no calculo final. O. excelsa teve intermediária porcentagem de dano 

dentre as três espécies (Figura 10) e P. multijuga foi a espécie mais atacada por animais 

herbívoro, esta espécie teve a maior porcentagem de todo o experimento (Figura 11). 

Durante todo o experimento em ambos os tratamentos H. courbaril foi menos sucetivel ao 

ataque de animais herbívoros do que O. excelsa e P. multijuga além de ter produzido maior 

numero de folhas. 

4.2.2 Crescimento de plântulas 

As plântulas de H. courbaril ao germinar tinham um tamanho médio de 11,5 cm e 

teve um crescimento expressivo, dobrando de tamanho ao longo do tempo e alcançando 

uma altura média de 28 cm. Esta espécie teve um crescimento constante ao longo dos 9 

meses,o tempo teve diferença significativa em relação ao crescimento (df=8; f=55,82; 

p=0,0001, rANOVA Tukey 0,05%), o crescimento foi semelhante entre os tratamentos 

desprotegido e protegido,  não havendo diferença significativa entre eles (df=1; f=3,121; 

p=0,138, rANOVA Tukey 0,05%) (Figura 13). 

Em ambos os tratamentos plântulas de O. excelsa não tiveram diferença em altura 

ao longo dos nove meses, seu crescimento permaneceu nulo, o tamanho médio inicial e 

final foi de cerca de 19 cm. O crescimento foi semelhante em ambos os tratamentos, não 

havendo diferença significativa entre eles (df=1; f=0,453; p=0,531, rANOVA Tukey 0,05%). 

Porém o tempo teve diferença significativa sob o crescimento das plântulas (df=8; f=2,707; 

p=0,0176, rANOVA Tukey 0,05%) (Figura 14). 

P. multijuga teve tamanho médio inicial 25 cm e final 40 cm, em ambos os 

tratamentos as plântulas aumentaram de altura até o mês de julho, porém a partir deste mês 

a curva de crescimento começou a diminuir (Figura 10-C). Entre tratamentos, 

estatisticamente não houve diferença significativa (df=1; f=1,325; p=0,302,rANOVA Tukey 

0,05%), já o tempo foi significativo sob o crescimento das plântulas (df=8; f=4,084; p=0,001, 

rANOVA Tukey 0,05%), (Figura 15). 
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Figura 13 Crescimento de plântulas de H. courbaril ao longo de nove meses. Barras 

de erro indicam erro padrão. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Figura 14 Crescimento de plântulas de O. excelsa ao longo de nove meses. Barras de 

erro indicam erro padrão. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo 

teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Figura 15 Crescimento de plântulas de P. multijuga ao longo de nove meses. Barras 

de erro indicam erro padrão. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

4.2.3 Sobrevivência 

A sobrevivência de H. courbaril foi de cerca de 89% e 78% nos tratamentos 

desprotegido e protegido respectivamente (Figura 16). Uma análise de variância de medida 

repetida seguido de teste Tukey 0,05%, foi utilizado para avaliar a sobrevivência das 

espécies, e respondeu que H. courbaril não teve diferença significativa entre os dois 

tratamentos (df=1; f=4; p=0,102) e nem ao longo do tempo (df=8; f=1,683; p=0,133). (Figura 

16). 

O. excelsa no período entre o mês de março e maio apresentou 20% de 

mortalidade em ambos os tratamentos, entre junho e setembro a sobrevivência não se 

alterou mantendo-se semelhante e constante, porem após este período, no mês de outubro, 

houve uma significativa taxa de mortalidade em ambos os tratamentos. Entre tratamentos 

não houve diferença significativa na sobrevivência (df=1; f=0,083; p=0,785, rANOVA Tukey 
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0,05%), porém o tempo foi significativo na sobrevivência das plântulas (df=8; f=16,38; 

p=0,000, rANOVA Tukey 0,05%) (Figura 17).  

P. multijuga nos três primeiros meses apresentou uma baixa taxa de mortalidade, 

cerca de 10% das plântulas em ambos os tratamentos morreram, essa taxa estagnou até o 

final do mês de setembro.  Em outubro e novembro, os dois meses mais criticos do período 

de seca (figura 18), uma consideravel quantidade de plântulas morreram, possivelmente 

devido a seca, sugerida pela quantidade de plântulas encontradas secas em pé. Ao final dos 

9 meses, cerca de 28% e 39% das plântulas dos tratamentos desprotegidos e protegidos 

sobreviveram. O tempo teve diferença significativa, (df=8; f=27,18; p=0,0001, rANOVA 

Tukey 0,05%), porém os dois tratamentos não apresentaram diferença significativa em 

relação a sobrevivências das plântulas (df=1; f=0,246; p=0,641, rANOVA Tukey 0,05%). 

(Figura 18). 

 

Figura 16 Sobrevivência de plântulas de H. courbaril ao longo de nove meses. Barras 

de erro indicam erro padrão. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Figura 17 Sobrevivência de plântulas de O. excelsa ao longo de nove meses. Barras 

de erro indicam erro padrão. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Figura 18 Sobrevivência de plântulas de P. Multijuga ao longo de nove meses. Barras 

de erro indicam erro padrão. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Foi observado também um gradiente de sobrevivência entre espécies, onde 

plântulas de H. courbaril sobreviveram mais que plântulas de O. excelsa que sobreviveram 

mais que plântulas de P. multijuga, ANOVA com medida repetida no tempo, seguido de 

teste Tukey 0,05% (Figura 19).  

H. courbaril teve a maior porcentagem de sobrevivência entre as três espécies, até 

o mês de setembro, a porcentagem de sobrevivência foi em média superior a 80%. Após o 

período crítico de seca (setembro e outubro) apenas cerca 10% das plântulas de ambos os 

tratamentos morreram (Figura 16). O. excelsa no teve intermediária porcentagem de 

sobrevivência entre as espécies (Figura 17). P. multijuga foi à espécie com a menor 

porcentagem de sobrevivência entre as três espécies (Figura 18), Na grande maioria 

possivelmente devido à seca, inúmeras plântulas foram encontradas secas em pé em 

ambos os tratamentos.  
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Figura 19 Sobrevivência de plântulas por tratamento ao longo de nove meses. Barras 

de erro indicam o erro padrão 

 

5. Discussão 

5.1 .Consumo causando limitação no estabelecimento e sobrevivência de sementes 

 Floresta secundária dominada por Vismia pode dramaticamente impedir o sucesso 

de germinação, estabelecimento e crescimento de espécies de árvores da mata primária 

(Mesquita et al., 2001 e 2015; Camargo et al., 2001; Ganade e Brown, 2002, Benitez-

Malvido & Martinez-Ramos, 2005 e 2013; Jakovac et al., 2012). Os indivíduos são afetados 

pelo sitio, apesar de que suscetibilidade ao consumo e predação pode ser crucial, 

determinando a sobrevivência de algumas espécies (Molofsky e Fisher 1993, Muller-Landau 

et al., 2002, Jordano et al., 2004). 

Para as três espécies utilizadas, que são tolerantes a sombra, a sobrevivência 

dependeu da predação, dormência e germinação (Molofsky e Fisher 1993). Não obstante, 

por terem sementes grandes, estas espécies possuem maior quantidade de reservas, além 

de melhor desempenho na transição semente-plântula, o que aumentam a chance de 

estabelecimento e sobrevivência sob condições adversas (Leishman e Westoby 1994).  

Nossos resultados de consumo mostram a dificuldade das sementes se tornarem 

plântulas, essa resposta se atribui a fatores bióticos, principalmente pelo consumo por 

animais. Grande quantidade das sementes desapareceu antes mesmo de germinarem, 
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possivelmente sofreram ataque de predadores como formigas, roedores, pisoteamento por 

animais, (sugerido pelas bandeirolas caídas nos tratamentos desprotegido e enterrado).  

Diversos autores como De Steven e Putz (1984), Sork (1987), Schupp (1990), 

Asquith et al. (1997), Notman e Gorchov (2001), Zipparro et al. (2005), Rother et al., (2013) 

Camargo et al. (2002), Ganade e Brown (2002), Benitez-Malvido & Martinez-Ramos (2005 e 

2013) revelaram que consumo de sementes e plântulas desprotegidas reduziram a 

abundância e conseqüentemente recrutamento de novos indivíduos em florestas tropicais. 

Esta afirmação é evidenciada pelo fato de que as sementes do tratamento protegido 

tiveram maior sobrevivência do que as sementes do tratamento enterrado e desprotegido. 

Este tratamento teve menor consumo, e maior germinação e sobrevivência em relação aos 

demais tratamentos. Sementes das três espécies tiveram baixa probabilidade de 

estabelecimento quando em estágio de plântula exceto sob proteção de tela. Esses 

resultados sugerem que a predação limitaram o recrutamento inicial destas espécies.  

Com o intuito de viabilizar o processo de semeadura direta, vários autores testaram o 

uso de protetores físicos de germinação, visando à redução da taxa de consumo. Para 

Santos Júnior et al., (2004) o uso do protetor de germinação foi eficaz na sobrevivência de 

todas as espécies utilizadas no experimento, pioneiras e não-pioneiras nativas da floresta 

atlântica, principalmente na defesa contra o ataque de formigas. Ferreira et al., (2007) 

observou que o uso de copos plásticos de 500 ml como protetor físico não beneficiou na 

emergência e sobrevivência de plântulas de cinco espécies florestais nativas da Mata 

Atântica, mas promoveu maior altura e diâmetro do colo das plântulas. 

Mattei et al. (2001) usando protetores físicos teve como objetivo propiciar melhorias 

na germinação das sementes e sobrevivência de mudas de Pinus elliotii em campo, criando 

um microambiente para o seu desenvolvimento. Descobriu ainda que o uso de protetores 

além de impedir a movimentação das sementes no solo em épocas de fortes chuvas, e 

facilitar a emergência, dificultou o ataque de inimigos naturais (Mattei, 1995). 

Numa floresta tropical no sudeste brasileiro Rother et al. (2013) montou um 

experimento de adição de sementes de três espécies: Euterpe edulis, Slonea guianensis e 

Virola bicuhyba sob proteção de tela contra exclusão de médios e grandes vertebrados, 

sendo que este tratamento teve maior sucesso resultando com uma alta taxa de germinação 

e sobrevivência em relação ao controle. 

 O alto consumo de sementes de H. courbaril e P. multijuga nos tratamentos 

desprotegido e enterrado limitou a chance das sementes chegarem ao estagio de plântula. 

Resultado semelhante encontrado por Clark et al., (2007) onde os autores concluíram que a 

limitação de estabelecimento é mais forte que limitação de sementes, porque a maioria das 
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sementes colocadas eram consumidas antes de germinarem. Concluindo que, mesmo que 

haja a dispersão de sementes da mata primária a chance de se estabelecer é pequena, 

devido o alto consumo por animais invertebrados e vertebrados, nas florestas secundárias. 

O processo de recrutamento de plântula é considerado uma soma de estágios 

concatenados entre eles, que de uma maneira subseqüente afeta a regeneração final (Clark 

et al., 1999). A transição semente-plântula é a fase menos previsível no processo todo de 

recrutamento (Schupp e Fuentes 1995, Clark et al., 1999). Esta transição amarra a pós-

dispersão de sementes no solo e as múltiplas Influências associadas à germinação. Nesta 

fase inicial de recrutamento, as variáveis são afetadas tanto em escalas espacial quanto 

temporal (Schupp e Fuentes, 1995; Schurr et al., 2008). 

Vários autores já reportaram que o recrutamento associado à heterogeneidade da 

paisagem junto à importância das características de microhabitats influência na dispersão e 

no estabelecimento de sementes (Jordano e Herrera, 1995; Schupp, 1995; Schupp e 

Fuentes, 1995; Wenny e Levey, 1998; Wenny, 2001). Por exemplo, Camargo et al., (2002) 

observou  herbivoria por formigas e gafanhotos em sementes e plântulas numa floresta 

secundáriana região de Manaus, concluindo que o sucesso da semeadura direta pode 

depender diretamente do consumo de sementes. Além do que a taxa de consumo de 

sementes depende do local onde a semente é dispersa (Imakawa, 1996). 

A seleção de espécie certamente também é um fator critico, obviamente, há 

diferenças na habilidade de cada espécie responder a competição e estresse 

microclimáticos em condições de campo usando semeadura direta. Embora estudos de 

semeaduras comparando desempenho de espécies não identificaram características 

especificas requerida para o sucesso de estabelecimento (Hardwick et al., 1997). 

O efeito do tamanho de sementes na fase inicial de estabelecimento de plântulas tem 

sido bem investigado nos últimos anos, sementes grandes são capazes de tolerar condições 

extremas por maiores períodos do que sementes pequenas (Gray & Spies, 1997). Em geral 

sementes grandes contem mais reservas e resultam em plântulas maiores e mais vigorosas 

(Zhang & Maun 1993). E tem também maior quantidade de compostos secundários que 

inibem predação (Hewitt,1998). 

Camargo et al., (2002)  realizaram um experimento de semeadura com espécies de 

sementes pequenas e grandes, pioneiras e não pioneiras, em quatro diferentes ambientes, 

Floresta madura, floresta secundária, pastagem e solo exposto. E relataram que P. multijuga 

teve alta sobrevivência e crescimento comparada a espécies com sementes pequenas. 

Confirmando que espécie de sementes grandes tem maior capacidade de germinação e 

sobrevivência em solo exposto. O mesmo autor recomenda o uso dessa espécie em 
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reabilitação de áreas degradadas, como floresta secundária e pastagem. Já em nosso 

trabalho esta espécie teve alta mortalidade, foram encontradas plântulas secas em pé, 

possivelmente devido ao período de seca e/ou competição com as plantas já estabelecidas 

no local, no caso do gênero de Vismia 

Na posição protegida as sementes que não foram consumidas pelas formigas e 

microrganismo (agentes consumidores visualizados em campo) e também não germinaram, 

permaneceram no ambiente por motivo de dormência física, 47% e 65% das sementes de 

H. courbaril e P. multijuga, respectivamente, não germinaram (Tabela 03). 

Espécies de plantas pertencentes à família Fabaceae apresentam dormência física 

de sementes, devido à impermeabilidade do tegumento, de acordo com a classificação de 

Baskin e Baskin (1998), o que dificulta a sua propagação. Resultados já observado em 

sementes de P. multijuga por Barbosa et al. (1984), Fowler & Bianchetti (2000) e por Oliveira 

et al. (2006). Trabalhos de Franke e Baseggio (1998) e Almeida et al., (1999) confirmaram o 

mesmo para H. courbaril. Em condições naturais, este fato é comum e de grande valor por 

ser um mecanismo de sobrevivência da espécie (Borges et al.,1982; Piña-Rodrigues et al., 

2007). 

Medeiros Filho et al. (2002) e Melo et al., (2011) tiveram resultado idênticos, ambos 

trabalhos relataram que em condições normais de casa de vegetação sem realização de 

quebra de dormência, sementes de P. multijuga levaram 273 dias para formação de 

plântulas. H. courbaril também demora uma grande quantidade de dias para germinar, sem 

tratamento de quebra de dormência, as sementes podem levar até 600 dias para 89,5% das 

sementes germinarem e formarem plântulas (Cruz e Pereira, 2015). Na natureza a 

dormência das sementes de ambas as espécies são superadas graças à ingestão por 

animais, como aves e mamíferos (Van Roosmalen, 1985; Jatobá, 2011). 

As sementes H. courbaril quando submetidas à quebra de dormência para aquisição 

de mudas, tiveram alta taxa de germinação (88%), porem demorou cerca de 20 dias para 

formação completa de plântulas. Essa demora para germinar e formar plântulas, mesmo que 

houvesse a quebra de dormência, pode ter favorecido a predação por animais nos 

tratamentos sem proteção, dificultando a sobrevivência e o estabelecimento de espécies de 

crescimento tardio em condições naturais, diminuindo a densidade de indivíduos. FAO 

(1971) quando posto sementes desta espécie para germinar sem proteção obteve baixa 

taxa de estabelecimento.  
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5.3 Efeitos dos tratamentos sob herbivoria e sucesso de estabelecimento de plântulas 

Em observação de nosso experimento, a herbivoria de plântulas supostamente 

ocorreu através de formigas e outros invertebrados cortadores e mineradores, comendo a 

maior parte das plântulas nos dois tratamentos com e sem exclusão de grandes vertebrados 

terrestres (Figura 09). Não houve diferença significativa de herbivoria entre os tratamentos para 

as três espécies. Em geral o tratamento desprotegido foi mais atacado por animais herbívoros 

que o tratamento protegido. Apesar de o tamanho do buraco da tela (40 mm) permitir a 

passagem de insetos como formigas, grilos. Nãofoi observado pisoteamento ou pastoreio sob 

as plântulas desprotegidas, possivelmente animais de grande porte não consumiram essas três 

espécies de plântulas ou não tem freqüentado estas áreas de capoeira de Vismia. 

A maioria das plântulas que perderam mais de 50% da folha ou quase o total da 

área foliar, e também parte do hipocótilo, morreram entre as três espécies, poucas plântulas 

conseguiram rebrotar, mas obviamente se tornaram ainda mais vulneráveis e retardaram o 

seu crescimento. O uso da tela de galinheiro pode ter impedido o ataque de animais 

herbívoros à O. excelsa e P. multijuga, porem não ocorreu o mesmo para H. courbaril, O. 

excelsa investiu muito pouco em novas folhas, foi visto em campo que houve apenas 

reposição das folhas comidas, isso possivelmente diminuiu o investimento em crescimento e 

a espécie permaneceu com altura constante (Figura 11-B). P. multijuga investiu tanto em 

altura como novas folhas, apesar de ter sofrido alta intensidade de herbivoria em ambos os 

tratamentos e ter morrido maior quantidade de plântulas durante o período de seca (Figura 

11-C). 

Ao germinar plântulas de H. courbaril tinham a menor média em altura entre as três 

espécies. A altura média de O. excelsa foi constante do incio ao fim do experimento devido 

a alto índice de folhas comidas, P. multijuga teve a maior altura média entre as três espécies 

do inicio ao fim do experimento devido as características da espécie, porém o crescimento 

foi afetado devido a dois fatores, herbivoria e escassez de chuva.  

Benítez-Malvido et al., (2005) descobriu que nem sempre plântulas de sementes 

grandes tem maiores vantagens do que plântulas de sementes pequenas no sucesso de 

estabelecimento, sendo que a luz que incide e a herbivoria afetam fortemente a performance 

de mudas transplantadas. A herbivoria sempre trará efeitos negativos às plântulas, a luz 

pode causar efeitos positivos, negativo ou neutro no desempenho de plântulas. O mesmo 

autor relata em seu trabalho que características das espécies como, tamanho de semente, 

tamanho de plântulas morfologia inicial de plântulas podem não fornecer informações 

completas e suficientes para predizer a desempenho de mudas plantadas em diferentes 

habitats. 
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Em ambos os tratamentos a sobrevivência das três espécies permaneceu constante 

durante os sete primeiros meses, em outubro e novembro, houve um maior número de 

plântulas mortas, possivelmente por causa do período de seca. 

Não houve diferença na sobrevivência, herbivoria e crescimento de plântulas entre 

tratamentos. A tela foi utilizada com a hipótese de que animais vertebrados estariam 

predando estas plântulas, porém foi percebido que animais invertebrados estavam predando 

e consumindo as plântulas. Quando a proteção foi mais eficiente (tela de mosquiteiro), as 

sementes foram mais bem protegidas contra animais consumidores. Hipotéticamente não 

são animais vertebrados de grande porte que estão consumindo sementes no solo de 

capoeiras dominadas por Vísmia, pois mesmo protegida as sementes estavam suscetíveis 

ao ataque de pequenos invertebrados, no caso de formigas e também pela ação de 

microrganismo.  

Plântulas de O. excelsa foram mais suscetíveis à herbivoria e P. multijuga à seca, H. 

courbaril foi a mais resistente entre as três espécies, tanto ao período de seca quanto a 

herbivoria. A competição também é um fator relevante.  

A mortalidade não esteve associada apenas a herbivoria, embora não fosse o 

objetivo deste trabalho investigar em detalhes a causa da morte das plântulas, foi possível 

observar a morte de muitas plântulas totalmente íntegras, principalmente durante a estação 

seca. Estas plântulas foram encontradas ainda “em pé”, porém completamente secas, 

indicando que a morte possa ter sido causada por dessecamento, associado à falta de água 

para o sistema radicular ou a infecção por algum patógeno. Não foi possível distinguir entre 

estas duas possibilidades. Em proporções menores, foi observada também morte associada 

à queda de galhos e pisoteio de animais, tanto em plântulas como em sementes nos 

tratamento enterrado e desprotegido. 

As barras de variação (quartis e erro padrão) nas espécies variaram muito, barras 

grandes explicam a individualidade de cada repetição de plântula e também a variável de 

microsítio, alguns blocos as plântulas tiveram menor ou maior sucesso de desenvolvimento 

e estabelecimento. Os pontos de outliers vistos nas figuras foram plântulas que sofreram 

intensidade de dano discrepante da maioria, da média, positivo ou negativamente. Plântulas 

por exemplo que foram inteiramente comida por animais herbívoros logo no inicio do 

experimento, por exemplo, 24h após o plantio. Fatos acontecidos isolados, ou em conjunto 

(todas as plântulas de uma repetição) ocorridos ao longo do tempo em todo o experimento. 

Fatos estes que influenciaram no índice de folhas comidas, no crescimento e claro na 

sobrevivência destas plântulas, mostrando que os dados não tinham simetria, eram 

assimétricos, positivamente, quando a mediana estava próxima do quartil superior, ou 

negativamente quando a mediana se encontrava próxima do quartil inferior. 
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O fato é que quando no estágio de semente, o individuo tem menor chance de 

sobrevivência. Pois se consumido ou predado, diminuem as chances desta semente 

germinar. Já no estagio de plântulas, essas espécies tiveram melhores mecanismos de 

defesa, por exemplo contra herbivoria.  

 

5.4 Observação de fatores abióticos 

Uma observação interessante nos tratamentos protegido e desprotegido, foi que, 

nas sementes que estavam sobre o solo, foi possível ver a emissão da radícula, que ao 

germinar foi constatado a dificuldade dela em penetrar o solo. Possivelmente, por esse 

motivo as plântulas tombavam e o sistema radicular ficava exposto na superfície, fato 

observado nas três espécies. O solo desta área havia grande quantidade de raízes 

superficiais, formando uma espécie de trama, impedindo a penetração e crescimento das 

raízes das sementes germinadas, raízes das espécies pioneiras que já se encontravam no 

ambiente como Vismia sp e Bellucia sp. (Pavlis and Jeník 2000). Dificuldade encontrada 

também para cavar e enterrar as sementes nos primeiros 5 cm do solo, no caso do 

tratamento enterrado.  

Nestes dois tratamentos a dificuldade das raízes penetrarem o solo ao germinar, 

possivelmente ocorreu devido à compactação deste solo. Atividades humanas como 

exploração florestal, agricultura e pecuária, modificam a paisagem conseqüentemente a 

estrutura e a biota do solo. Essa nova condição reflete diretamente no desenvolvimento de 

plantas que ali possam regenerar. No caso do uma pastagem abandonada, esse destino 

não poderia ser diferente.  

Na Amazônia a atividade de pastagem com pisoteio animal e uso rotineiro do fogo 

para limpeza e manutenção da pastagem é o principal ator de desmatamento, causando 

alteração da paisagem, assim como a compactação do solo. (Fearnside, 2005). 

6. Conclusão 

O mecanismo de dominio de Vismia sobre a via de sucessão ainda não foi elucidado, 

embora muitos estudos tenham sugerido que Vismia não é uma espécie facilitadora em 

relação à Cecropia (Connell e Slatyer, 1977, Maquid Lechon, 1991, Mesquita et al., 2001, 

Silva et al. 2006, Gomes e Luizão, 2011). A dominância monoespecífica também pode 

refletir a inibição por agentes bióticos e abióticos do estabelecimento e crescimento de 

outras espécies (Walker et al., 2010). 

A tela de mosquiteiro protegeu as sementes contra predação, de animais 

vertebrados e invertebrados. As sementes protegidas continuam no sistema até que a 

dormência seja quebrada e elas consigam germinar e desenvolver. As sementes não 
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protegidas foram rapidamente consumidas (podendo ou não ter sido levadas para outro 

local – dispersão secundária), animais vertebrados e invertebrados podem ter sido os 

responsáveis pelo consumo das plântulas germinadas por sementes, pois quando 

protegidos destes animais tiveram melhor desempenho. Sementes enterradas tiveram maior 

chance de germinar e se estabelecer comparada a desprotegida, não tombando por 

exemplo. Constatando que mesmo que haja a dispersão de sementes, neste estagio inicial é 

muito difícil elas germinarem devido à alta taxa de consumo por animais. 

As plântulas protegidas e desprotegidas por tela de galinheiro não tiveram diferença 

quanto a sobrevivência, herbivoria e crescimento. Animais invertebrados possivelmente 

foram responsáveis pelo consumo de folhas e hipocótilo. Ambos os tratamentos estavam 

sujeito as mesmas condições de predação de animais invertebrados, incidência de luz e 

umidade. 

Plântulas de H. courbaril tiveram maior sobrevivência que O. excelsa e P. 

multijuga.Grande quantidade de plântulas de O. excelsa e P. multijuga morreram 

possivelmente devido ao período de seca, muitas plântulas morreram seca em pé.  

 Ainda é um problema de olonização de espécies da mata primária em capoeira de 

Vismia. A falta animais dispersores e a alta população de animais consumidores de 

sementes e plântulas têm dificultado a sobrevivência nas fases iniciais de estabelecimento. 
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