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1. INTRODUÇÃO
A constante formação de clareiras pela queda de árvores
é um fenômeno que pode ajudar na formação de um padrão
de heterogeneidade espacial nas florestas tropicais que pode
levar à formação de um mosaico de sítios que afetam as
chances de recrutamento de plântulas, assim como remoção
e a predação de sementes (Terborgh et al., 2002). Estudos
em uma floresta tropical da Costa Rica mostraram que algumas
espécies vegetais são dependentes de clareiras para estimular
sua germinação e que plântulas foram mais abundantes em
áreas com menor densidade de cobertura vegetal após
distúrbio climático (Horvitz et al., 2002; Melendez-Ackerman
et al., 2003).
A estrutura da serrapilheira pode variar devido à formação
de clareiras e depende do tamanho da área aberta. Clareiras
que expõem uma grande área de solo da floresta proporcionam
maior diferença microclimática com as áreas de sub-bosque
adjacentes. Fatores ligados aos sítios locais como luz,
temperatura, umidade e disponibilidade de nutrientes podem
ser modificados pela quantidade de serrapilheira com
conseqüências para a germinação de sementes (Facelli &
Pickett, 1991 apud Cintra, 1997). Em um estudo conduzido
no Panamá, Dalling & Hubbel (2002) encontraram três vezes
mais recrutamento em parcelas com serrapilheira removida.
Entretanto, outros processos ligados à interação ecológica,
como predação de sementes e parasitismo, não foram
estudados.
A predação de sementes é um processo de interação
interespecífica importante na regulação da composição e
estrutura de comunidades vegetais (Janzen, 1971; Louda,
1982; Schupp, 1988, 1990). Vários trabalhos demonstram que
taxas de predação de sementes podem ser alteradas em
ambientes que sofreram distúrbio (e.g. Aide & Cavelier, 1994;
Osunkoya, 1994; Stevens & Husband, 1998; Baldissera &
Ganade, no prelo). Schupp (1988) e Restrepo & Vargas (1999)
encontraram menos predação de sementes em clareiras
comparadas à floresta contínua no Panamá e na Colômbia,
respectivamente. Porém, Mendonça (2002) não encontrou
diferenças na remoção de frutos da palmeira Astrocaryum
aculeatum em clareiras e em terra firme na Amazônia.
Na Amazônia central, Cintra (1997) encontrou menor
sobrevivência de sementes de Astrocaryum em parcelas sem
serrapilheira. Portanto, a serrapilheira pode atuar na proteção
de sementes, uma vez que uma certa quantidade de cobertura
no solo pode dificultar a descoberta da semente por
predadores. A influência da serrapilheira pode ser mais
decisiva para o recrutamento de espécies vegetais que
possuem sementes maiores, uma vez que, sem proteção, estas

se tornam mais visíveis para alguns predadores (Horvitz et
al. 2002). Porém, estudos sobre a interação entre clareira e
presença de serrapilheira influenciando a predação de
sementes em florestas tropicais são escassos (ver, porém,
Dalling & Hubbel, 2002).
O presente estudo teve por objetivo averiguar se a
predação de sementes de Euterpe precatoria (Arecaceae) é
influenciada pelo ambiente de deposição das sementes,
clareira e floresta, e pela presença de serrapilheira. Essa
palmeira produz frutos relativamente grandes com polpa e
casca escuras para o qual se espera que a proteção de
serrapilheira tenha forte efeito sobre as chances de predação.

2. MATERIAL & MÉTODOS
2.1. LOCAL DE ESTUDO
O trabalho foi realizado em uma reserva de floresta de
terra firme a aproximadamente 80 km de Manaus, pertencente
ao Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, na
Amazônia (2o 24’ S; 59o 44’ W). O dossel da floresta varia
entre 30 e 37 m e as altitudes entre 50 e 150 m acima do nível
do mar. A média anual pluviométrica na região é de 2.186mm
e a temperatura média anual é de 26oC. Foram escolhidas 19
clareiras com tamanhos de abertura variando entre 20m2 e
50m2 em terrenos de platô e vertente, ao longo de uma área
de 36 ha, na parcela Lecythidaceae (100 ha), que possui cerca
de 200 clareiras (Rodrigues, 2003).
2.2. ESPÉCIE UTILIZADA
Euterpe precatoria é uma palmeira abundante, típica de
sub-bosque de floresta primária. Essa palmeira produz
grandes quantidades de frutos que podem ser facilmente
monitorados em campo devido ao seu tamanho. Os frutos
são globosos, de cor púrpura-negra, com 0,9 a 1,3 cm de
diâmetro (Henderson et al., 1995). Não há informações sobre
os predadores de frutos dessa palmeira, mas é possível que
roedores de pequeno e médio porte, assim como porcos,
antas e veados possam consumí-los.
2.3. COLETA DE DADOS
No centro de cada uma das 19 clareiras, foram escolhidos
dois pontos distantes 5 m entre si: um dos pontos teve a
serrapilheira removida em uma área de aproximadamente 50
cm2, enquanto no outro a cobertura do solo ficou intacta. Em
cada ponto, foram distribuídas 10 sementes de E. precatoria.
Ao lado de cada uma das 10 sementes, foi fincado um palito
de madeira de 15 cm de comprimento para facilitar o
monitoramento. O mesmo desenho amostral foi reproduzido

20 m para dentro da área de floresta adjacente. Foram
colocadas um total de 760 sementes. O monitoramento da
predação de sementes foi realizado em três dias consecutivos.
Cada ponto foi vistoriado e o número de sementes predadas
foi anotado. O desaparecimento de sementes foi considerado
como um evento de predação (de acordo com Cintra, 1997).
2.4. ANÁLISE DOS DADOS
A análise dos dados foi feita a partir de uma tabela de
contingência de três dimensões: ambiente (clareira ´ floresta),
micro-ambiente (com ´ sem serrapilheira) e predação (presença
´ ausência). Para testar se as freqüências de predação
observadas foram afetadas pelas variáveis e por suas
combinações, foi utilizado o ajuste ao modelo log-linear com
teste de hipótese baseada em c2 de acordo com Zar (1984). A
hipótese de uma distribuição agregada da predaçãofoi
avaliada pelo teste de razão variância/média (Krebs, 1999),
utilizando a amostra agregada de clareiras e floresta adjacente
(N = 19).

3. RESULTADOS
Das 760 sementes do início do estudo, 33 (4,3%) foram
predadas ao final do terceiro dia (Figura 1). No primeiro dia,
foram predadas 6 sementes; no segundo dia, 16 sementes e
no terceiro dia, 11 sementes. Não houve interações
significativas entre ambiente, micro-ambiente e predação (c2
= 0,000, g.l. = 1, p = 1,000). Da mesma forma, nem o ambiente
de deposição de sementes (clareira e floresta) (c2 = 0,000, g.l.
= 2, p = 1,000), nem a presença ou ausência de serrapilheira
(c2 = 4,718, g.l. = 2, p = 0,094) isoladamente afetaram a
predação de sementes. Juntando-se as categorias ambiente
e micro-ambiente, os eventos de predação seguiram uma
distribuição agrupada (c2 = 87,824, g.l. = 18, p < 0,001).
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Figura 1: Proporção de estações nas quais houve predação
de sementes de Euterpe precatoria em clareiras (N = 19) e
floresta (N = 19), com e sem serrapilheira.
Do total de sementes, 30 (3,95%) sofreram ataques, mas
não foram removidas ou inviabilizadas. Parte destas sementes
tiveram seus epicarpos retirados pelos animais, expondo o
mesocarpo fibroso e, na minoria, o animal conseguiu acessar
o endosperma. O tamanho e forma das injúrias indicam que

pequenos roedores foram responsáveis pelos ataques.
Formigas da subfamília Myrmicinae também foram
observadas in situ cavando em torno das sementes.
Assumindo-se que a média (11) de sementes predadas nos
três dias é uma taxa diária estável de predação, o tempo que
demoraria para que todas as sementes fossem predadas seria
em torno de 65 dias.

4. DISCUSSÃO
A baixa freqüência de predação encontrada provavelmente
se deve ao pouco tempo de monitoramento das sementes
(ver, porém, Osunkoya, 1994). Entretanto, o impacto da
predação de sementes, ao longo do tempo, tende a exercer
uma forte pressão na germinação e estabelecimento de E.
precatoria. Dos predadores de sementes, os roedores são
considerados os que causam maior impacto na comunidade
vegetal nos mais diversos biomas (Nepstad et al., 1998;
Cintra, 1997; Holl & Lulow, 1997; Schreiner et al., 2000; Obeso
& Fernández-Calvo, 2002). Pequenos (Sciurus spp.) e médios
(Proechimys spp.) roedores, em geral, consomem as sementes
no local onde as encontram. Cotiaras (Miyoprocta pratti) e
cutias (Dasyprocta leporina) tendem a enterrar as sementes
(Wenny, 1999), voltando para consumí-las posteriormente.
Cintra (1997) cita estes animais como predadores de sementes
de outra palmeira, Iriartea deltoidea, no Parque Nacional de
Manu, Peru. Os roedores de pequeno e médio porte
provavelmente predaram as sementes nos locais do presente
estudo, considerando as características dos danos
observados nos restos de sementes. As cotiaras e cotias,
por sua vez, podem ter sido responsáveis pela remoção de
sementes no presente estudo. Animais de maior porte, como
Queixadas (Tayassu pecari) ou catetos (Tayassu tajacu)
provavelmente teriam perturbado os locais de deposição de
sementes (Wenny, 1999), sendo improvável que tenham
agido nesses locais durante o estudo. Por outro lado,
formigas também foram observadas explorando sementes de
outra palmeira, Euterpe edulis, em áreas de restinga de São
Paulo (Passos & Oliveira, 2003). Estes animais podem ser
importantes predadores de sementes (Dalling et al., 1998),
pois, mesmo sem consumí-las diretamente, podem enterrálas (Obs. pess.) e impedir a germinação (Nepstad et al., 1998).
O padrão de predação de sementes tendeu a ser o mesmo
tanto para as clareiras, quanto para a floresta adjacente.
Resultado similar foi encontrado por Restrepo & Vargas
(1999) em alguns locais de uma floresta de encosta na
Colômbia. Obeso & Fernández-Calvo (2002) também não
registraram diferenças na predação de sementes em ambientes
com maior densidade de cobertura vegetal na Espanha.
Porém, Schupp (1988) e Osunkoya (1994) encontraram
resultados opostos, com maior sobrevivência de sementes
em floresta e em clareiras, respectivamente. Provavelmente,
os animais que predam sementes não evitam ambientes de
clareiras, distúrbios naturais com os quais convivem durante
sua história ecológica e evolutiva. Por outro lado, o padrão
de distribuição agregada dos eventos de predação também

pode indicar que as sementes foram depositadas em locais
de área de vida dos predadores. Para testar tal hipótese, seria
necessário aumentar o número de repetições, talvez utilizando
um desenho amostral onde as parcelas com sementes fossem
colocadas ao longo de um gradiente crescente de distância
umas das outras. De qualquer maneira, caso as áreas de vida
dos predadores não se sobreponham com freqüência,
poderia-se esperar que as chances de sobrevivência de
sementes e estabelecimento de E. precatoria fosse maior
nos espaços entre áreas de vida contíguas de predadores.
A serrapilheira é um componente estrutural que pode
disfarçar a presença de frutos para os predadores. Entretanto,
estudos do efeito da serrapilheira sobre a predação de
sementes mostram resultados conflitantes. Dalling & Hubbel
(2002) encontraram três vezes mais recrutamento de plantas
lenhosas em áreas com serrapilheira removida em Barro Colorado, Panamá. Porém, Cintra (1997) mostrou que a remoção
de serrapilheira aumentou a predação de sementes em uma
floresta tropical no Peru, e Schreiner et al. (2000) encontraram
o mesmo padrão para uma de duas espécies de coníferas, só
que pela adição de serrapilheira em áreas de florestas na
Alemanha. A outra espécie de conífera testada não respondeu
à presença da serrapilheira. No presente estudo, também não
houve efeito da serrapilheira sobre a predação de sementes,
similarmente ao encontrado por Obeso & Fernández-Calvo
(2002) na Espanha. Pela natureza idiossincrática das
respostas encontradas nesses estudos, parece que uma soma
de fatores ligados à espécie vegetal em questão e aos
predadores presentes nas áreas influencia a resposta à
presença da serrapilheira.
Os resultados do presente estudo indicam que a deposição
de sementes de Euterpe precatoria em clareiras ou floresta
com e sem serrapilheira não influencia o processo de
predação das mesmas. De qualquer forma, uma variedade de
mecanismos operam nas histórias de vida tanto da fauna de
dispersores-predadores, quanto das plantas. Para acessar
os processos envolvidos nos padrões de distribuição das
comunidades vegetais é necessário avaliar vários fatores,
desde a predação pré-dispersão, passando pelo padrão de
chuva de sementes, até a germinação e estabelecimento.
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