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RESUMO 

 

Manejo do habitat provoca impactos no destino de sementes e demografia da palmeira 

Syagrus coronata (Mart.) Becc. (Arecaceae) 

 

Ecossistemas estão passando por intensos processos de transformação, geralmente de ação 

antrópica, e isso vem ocasionado danos à biodiversidade. Essas mudanças influenciam o 

equilíbrio dos sistemas naturais e também os serviços ecossistêmicos. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar o efeito de distúrbios antrópicos, em habitats natural e manejado, sobre o destino de 

sementes e estrutura demográfica de Syagrus coronata (Mart.) Becc. (Arecaceae). A 

amostragem de destino de sementes foi repetida duas vezes: Experimento I e Experimento II. 

Para cada Experimento foram coletados 400 frutos maduros, que foram enterrados em quatro 

trilhas, sendo duas no habitat manejado e duas no habitat natural. Cada uma das trilhas tinha 10 

pontos de enterramento, sendo enterradas 10 sementes em cada ponto. As sementes foram 

avaliadas em 10, 20, 40, 80,160 e 240 dias após o enterramento e categorizadas como 

Removidas por Vertebrados, Predadas por Insetos, Atacadas por Patógenos, Germinadas ou 

Dessecadas. Para obtenção de dados sobre a estrutura populacional da espécie foram feitas 40 

parcelas de 20X20 metros distantes 30 m entre si, sendo 20 parcelas em cada habitat. Todos os 

indivíduos de S. coronata tiveram suas características macromorfológicas externas registradas. 

Os resultados mostraram que o manejo da terra influencia na Germinação, Dessecação e 

Remoção por Vertebrados, mas as variações interanuais podem amenizar os impactos causados 

pelos distúrbios antrópicos. O tamanho da população e a frequência dos estádios ontogenéticos 

da palmeira são fortemente influenciados pelo uso da terra.  No habitat natural foram registrados 

2.090 indivíduos, sendo a maioria (80,62%) Plântulas, e no habitat manejado foram registrados 

apenas 45 indivíduos, sendo 86,67% Adultos Reprodutivos, e 13,33% do estádio Plântula. Esses 

resultados indicam que apesar de haver intensa colheita dos frutos no habitat natural, parece 

não afetar o recrutamento de Plântulas. Em contraste, o habitat manejado sofre com a ação da 

forte insolação e do pisoteamento exercido pelo gado, e esses fatores dificultam a germinação 

das sementes. Considera-se a necessidade de reavaliação do uso da terra como um fator crucial 

para a manutenção do licuri, a fim de que continue se perpetuando para que possa ser utilizado 

pelas futuras gerações. 

 

Palavras-chave: Caatinga, Estrutura populacional, Habitat manejado, Habitat natural. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Habitat management causes impacts on the seed fate and demography of the palm tree 

Syagrus coronata (Mart.) Becc. (Arecaceae) 

 

Ecosystems are undergoing intense processes of transformation, usually of anthropic action, 

and this has caused damage to biodiversity. These changes influence the balance of natural 

systems as well as ecosystem services. The objective of this study was to evaluate the effect of 

anthropic disturbances, in natural and managed habitats, on the seed fate and demographic 

structure of Syagrus coronata (Mart.) Becc. (Arecaceae). The seed fate sampling was 

performed  two times: Experiment I and Experiment II. For each experiment, 400 mature fruits 

were collected, which were buried in four tracks, two in the managed habitat and two in the 

natural habitat. Each of the tracks had 10 burial points, with 10 seeds buried at each point. The 

seeds were evaluated at 10, 20, 40, 80,160 and 240 days after burial and were categorized as 

Vertebrate, Insect Predated, Pathogenic, Germinated or Desiccated. To determinate  population 

structure of the species, 40 plots of 20X20 meters distant 30 m were made, being 20 plots in 

each habitat. All individuals of S. coronata had their external macromorphological 

characteristics recorded. The results showed that land management influenced on Vertebrate 

Germination, Desiccation and Removal, but the interannual variations can ease the impacts 

caused by anthropic disturbances. The size of the population and the frequency of ontogenetic 

stages of the palm tree were influenced strongly by land use. In the natural habitat, 2,090 

individuals were recorded, the most (80.62%) were seedlings. In the managed habitat only 45 

individuals were recorded, in which 86.67% were Reproductive Adults, and 13.33% were 

Seedling. These results indicate that although there is intense fruit harvest in the natural habitat, 

it does not seem to affect Seedling recruitment. In contrast, the managed habitat suffers from 

the action of strong sunshine and trampling by cattle, and these factors hinder seed germination. 

Consideration is given to the need to re-evaluate land use as a crucial factor for the maintenance 

of the liqueur, so that it continues to be perpetuated so that it can be used by future generations. 

 

Keywords: Caatinga, Population structure, Managed habitat, Natural habitat. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO  

1.1 DISTÚRBIOS ANTRÓPICOS E SEUS IMPACTOS 

Grande parte das paisagens encontradas nos ecossistemas terrestres possui poucas áreas 

de vegetação nativa, em geral, fragmentadas e com muitos espaços apresentando diferentes 

intensidades de antropização (Myers et al. 2000, Wright & Muller-Landau 2006). Em termos 

gerais, a fragmentação e destruição de áreas vegetadas provocam alterações em populações de 

espécies vegetais e animais que formam as comunidades (Laurance 2002, Fahrig 2003, 

Tabarelli et al. 2004). As respostas das espécies quanto às modificações do habitat (e.g, clima, 

solo e interações intra e inter-específicas) variam de acordo com a ecologia e especificidade do 

habitat de cada uma; por isso, é bastante discutido que áreas antropizadas tendem a levar ao 

declínio de espécies e consequente extinção (Laurance et al. 1998,  Laurance 2000). 

Atualmente, as mudanças ocasionadas em coberturas vegetais são, em geral, oriundas 

de atividades antrópicas, mas cabe destacar que, eventualmente a dinâmica dos fatores naturais 

também pode desencadeá-las (Ewers & Didham 2006). Os impactos causados por essas 

atividades modificam não somente a estrutura física do ambiente, mas também a biota, podendo 

acarretar em alteração na abundância de plantas e em suas dinâmicas populacionais (Tabarelli 

et al. 2004). Paralelo a esses eventos, a mortalidade de espécies vegetais reduz as áreas 

florestadas à pequenas manchas vegetadas, podendo ocasionar um declínio na biodiversidade 

animal (Keinath et al. 2016, Rocha et al. 2018). Além disso, o fluxo migratório das espécies 

torna-se dificultado, principalmente para as espécies de grande porte que necessitam de maiores 

áreas de vida  e possuem pouca plasticidade, tanto em relação à dieta, como também ao habitat 

(Cullen Jr et al. 2000, Rocha et al. 2018), podendo levar a um evento de defaunação (Dirzo et 

al. 2014). 

A defaunação consiste no desaparecimento ou redução das espécies faunísticas de uma 

dada área e tem como principal causa, o desflorestamento (Dirzo et al. 2014). Nas florestas 
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tropicais da América do Sul, os mamíferos frugívoros, como antas, catetos, queixadas e 

macacos, são os principais representantes (Redford 1992, Feer et al. 2001) e desempenham 

importante papel em comunidades vegetais, pois atuam como reguladores dessas populações 

através da dispersão e predação de sementes (Vander Wall et al. 2005). Assim, a perda de 

potenciais dispersores em áreas perturbadas reduziria as taxas de germinação de sementes e 

estabelecimento de plântulas (Donatti et al. 2009).  

Atualmente, um dos principais distúrbios exercidos sobre a área de vegetação natural é 

a criação de pastagens. Nessas áreas, as populações de plantas remanescentes (e.g espécies 

fibrosas e frutíferas) ficam expostas às ações antropogênicas exercidas pela pecuária, além de 

ficarem sujeitas à colheita de alguma parte da planta, podendo ocasionar a mortalidade das 

estruturas reprodutivas, comprometer o recrutamento de plântulas e inibir a dinâmica das 

populações (Giroldo & Scariot 2015). Esses adventos podem tornar as populações envelhecidas 

e levá-las à extinção. 

 

1.2 EXTRATIVISMO DE PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS (PFNM) 

Em uma escala histórica, os recursos naturais florestais foram divididos em dois grupos:  

madeireiros e não madeireiros. Os primeiros são aqueles dos quais pode-se extrair a madeira, e 

são chamados de produtos florestais não madeireiros (PFNM), e os demais, são aqueles 

encontrados no ambiente, como os animais, fibras, frutos, sementes, resinas, entre outros 

(Barros & Veríssimo 2002). Esses produtos são frequentemente utilizados pelo homem através 

da prática do extrativismo. 

O termo extrativismo é utilizado para designar a prática de extração e/ou coleta de 

recursos naturais, sejam eles de origem vegetal, animal ou mineral (Rueda 1995). O 

extrativismo de produtos florestais não madeireiros (PFNM) auxilia na subsistência, além de 

contribuir para a geração de renda de milhões de pessoas em todo o mundo (Hiremath 2004, 
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Ticktin 2004). Em países subdesenvolvidos, aproximadamente 80% da população depende da 

extração/coleta de PFNMs para atender as necessidades básicas (Food and Agriculture 

Organization- FAO 2000). Considerando a exploração dos recursos naturais e a necessidade 

das populações que os utilizam, a extração de PFNM já foi tema de destaque em debates sobre 

conservação florestal, pois, presume-se que, se houver uma exploração adequada, há 

possibilidades de aliar geração de renda e conservação através do uso sustentável desses 

recursos (Hiremath  2004, Ticktin 2004). 

 A utilização dos recursos naturais é diversificada e está relacionada com os costumes 

dos povos de cada região (Albuquerque et al. 2005). No Brasil, o uso dos PFNMs é bastante 

ocorrente e difundido em comunidades rurais e tradicionais (Albuquerque et al. 2005, Schmidt 

et al. 2007), e entre os recursos naturais utilizados estão as espécies da família Arecaceae. As 

palmeiras, devido à ampla concessão de PFNMs, estão entre as plantas mais utilizadas pelo 

homem (Lorenzi et al. 2004, Sampaio et al. 2008). Palmeiras que já foram livremente 

exploradas, agora tem o extrativismo prejudicado em virtude da substituição das áreas naturais 

por pastagens (Rueda 1995, Carvalho & Sawier 2008), comprometendo a renda das famílias 

locais (Rueda 1995). Por outro lado, presume-se que a exploração desordenada pode afetar as 

populações de espécies. Os diferentes usos das espécies de palmeiras ampliam os níveis de 

extração; no nordeste brasileiro, por exemplo, Syagrus coronata (Mart.) Becc (Arecaceae) 

(licuri) é responsável pela concessão de 60% da renda dos produtos artesanais (Andrade et al. 

2015), podendo-se inferir que a longo prazo a população dessa palmeira pode vir a ser extirpada. 

 

1.3 O DESTINO DAS SEMENTES 

Sementes são óvulos maduros contendo embrião e nutrientes, revestidos por uma 

camada protetora; elas são os produtos de reprodução sexual da maioria das plantas vasculares 

e constituem os principais meios para as plantas produzirem descendências diversificadas, que 
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sobrevivem em habitats variáveis e mutáveis (Vander Wall et al. 2005). Entretanto essas 

sementes podem apresentar uma multiplicidade de destinos diferentes, os quais são mediados 

por agentes bióticos e/ou abióticos (Cole 2009), e terminam desempenhando importante papel 

na demografia e evolução das plantas (Vander Wall et al. 2005).  Sementes dispersas em 

habitats de microclimas severos (e.g. alagados ou com muita insolação) podem sofrer 

encharcamento ou dessecação (Howe 1990). Foi registrado que, em terras planas e sem 

cobertura vegetal, o principal fator de mortalidade das sementes é a dessecação (Notman & 

Gorchov 2001); ainda, a predação por vertebrados ou por insetos pode impactar fortemente as 

taxas de mortalidade de sementes em florestas secundárias (Schupp 1988, Cole 2009). 

Somente em meados da década de 1970 começou a haver preocupação com o papel 

desempenhado pelas sementes para a demografia das populações de plantas (Vander Wall et al. 

2005). Tal interesse concentrava-se, principalmente, em sementes que estavam sobre ou abaixo 

das plantas, mas a maior atenção foi direcionada à mortalidade de sementes em pré-dispersão, 

à adaptação morfológica das sementes para que fossem dispersas, e ao comportamento dos 

animais removedores de sementes e frutos das plantas (Vander Wall et al. 2005). Um dos 

estudos pioneiros envolvendo interação animal-planta afetando, de alguma forma, o destino de 

sementes foi realizado em uma floresta tropical (Janzen 1970). Diversos estudos posteriores 

abrangendo alguns destinos de sementes foram realizados (e.g. Garcia et al. 1980, Wenny 2000, 

Feer et al. 2001, Vieira & Scariot 2006, Grenha et al. 2008, Cole 2009, Andrade et al. 2013, 

Souza-Silva et al. 2015). Entretanto, pesquisas sobre o destino de sementes de palmeiras no 

bioma Caatinga foram pouco executadas (Garcia et al. 1980, Grenha et al. 2008, Andrade et al. 

2013). Mas foi relatado que alterações ambientais interferem nas categorias de destino (Cole 

2009).  
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1.3.1 Dispersão de sementes 

A dispersão de sementes é um evento que consiste no transporte dos diásporos 

(estruturas que abrigam o embrião) para longe da planta mãe por intermédio de agentes bióticos 

e/ou abióticos (Herrera 2002). A dispersão é, portanto, um processo ecológico importante para 

a manutenção das populações de espécies vegetais, pois influencia no recrutamento de 

plântulas, na distribuição espacial das espécies e na dinâmica das populações (Asquith et al. 

1999, Nathan & Muller-Landau 2000, Wenny 2000). 

A dispersão pode ser caracterizada como primária ou secundária. A dispersão primária 

é um evento crucial para o sucesso do recrutamento (Pufal & Klein 2013), e pode ocorrer por 

intervenção do vento, balística, ou através da ação de animais, como aves e mamíferos 

frugívoro-arborícolas (Vander Wall et al. 2005). As sementes podem, ainda, ser dispersadas 

secundariamente a maiores distâncias da planta-mãe por vários animais, e isso tem permitido 

às espécies vegetais ocuparem muitas manchas de habitat (Price 2002). A dispersão, quando 

realizada por animais, é geralmente um processo mútuo para ambas as espécies (Hernandez 

2011) e desempenha importante papel na dinâmica dos ecossistemas (Hulme & Kolmann 2005).  

 

1.3.2 Predação de sementes: a ocorrência em pré e pós-dispersão 

A dinâmica da predação de sementes é realizada por predadores habilmente locomotivos 

que buscam atacar as presas sésseis (Janzen 1971). A predação de sementes pode ser 

enquadrada em duas categorias: pré-dispersão, quando a semente é predada antes de ser 

dispersada pela planta-mãe, e pós-dispersão, quando a predação ocorre após a semente ter sido 

dispersada pela planta-mãe (autocoria) (Janzen 1971, Vander Wall et al. 2005). Predadores de 

sementes, entretanto, como os roedores caviomorfos (e.g cutias e pacas), podem também 

contribuir significativamente para a dispersão de sementes e recrutamento de plântulas em 

florestas tropicais (Asquith et al. 1999, Nathan & Muller-Landau 2000, Wenny 2000).  
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A intensidade em que ocorre a predação em pós-dispersão e a relação dos predadores 

com as comunidades de plantas são influenciadas por diversos fatores, dentre os quais fazem 

parte as relações de interação animal-planta associadas à biodiversidade, suas riquezas e seus 

grupos funcionais (Pufal & Klein 2013). Ao longo da história evolutiva, as plantas 

desenvolveram mecanismos de defesa para evitar a predação de suas sementes, principalmente 

em pré-dispersão (Estrada & Coates-Estrada 1991). Mecanismos físicos (dureza, massa) e 

químicos (presença de substâncias químicas) estão relacionados com a defesa à predação 

(Janzen 1971), mas para muitas espécies de plantas a quantidade de frutos produzidos torna-se 

uma estratégia de defesa importante (Silvertown 1980, Ramírez & Arroyo 1987). Apesar disso, 

para as espécies de plantas que apresentam frutos ricos em fontes energéticas, úteis para muitos 

animais (e.g. as palmeiras), o destino mais provável para as sementes é a predação (Henderson 

2002). Quando o ataque aos frutos em pós-dispersão é realizado por roedores, principalmente 

cutias (Dasyprocta spp.), é comum a manipulação do fruto, remoção do exocarpo e mesocarpo, 

seguida do enterramento das sementes (Aroucha & Aroucha 2013). Consequentemente, 

algumas destas sementes não são encontradas posteriormente e acabam germinando 

(Guimarães-Jr et al. 2005, Jansen et al. 2010). Portanto, “dispersores-enterradores” reduzem a 

quantidade de sementes próxima à planta-mãe e que estariam disponíveis para outros 

predadores (Janzen 1971), aumentando a taxa de sobrevivência de sementes 

 

1.3.3 Sobrevivência e mortalidade das sementes 

A exposição à luz, umidade e quantidade de serapilheira são condições ambientais que 

interferem na sobrevivência das sementes (Guariguata & Ostertag 2001). A germinação e o 

estabelecimento de plântulas são eventos dependentes da umidade, logo, a sobrevivência 

durante o período seco, principalmente das sementes, requer estratégias que permitam lidar com 

tais condições (McLaren & McDonald 2003). Por outro lado, existem espécies que são 
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negativamente afetadas pela baixa disponibilidade hídrica e, dessa forma, as condições 

microclimáticas (tipo de solo, relevo, e presença de árvores) dos habitats são fatores importantes 

para evitar a perda precoce da viabilidade (Vieira & Scariot 2006). Algumas sementes, mesmo 

não sofrendo as pressões exercidas pelo clima e/ou microclima, estão sujeitas à mortalidade por 

predação por animais, sujeitando-as a desafios distintos de sobrevivência (Janzen 1971, 

Henderson 2002, Guarino & Scariot 2014). 

 

1.4 FLORESTAS SECAS 

As florestas tropicais secas (FTSs) passam por rápidas chuvas de verão e longo período 

de escassez de chuva cuja pluviosidade varia entre 500 e 1.500 milímetros ao longo do ano 

(Blackie et al. 2014). A floresta tropical seca que antes possuía cerca de 550 milhões Km2, 

(Janzen 1988), conta hoje com 519.597 km2 (Portillo-Quintero & Sánchez-Azofeifa 2010). As 

FTSs compreendem as áreas de pastagens tropicais e subtropicais, savanas (África), Caatinga 

e o Chaco (América do Sul) (Ab’ Sáber 2003). 

Em linhas gerais, as FTSs perdem seus habitats em decorrência do fogo utilizado pelos 

agricultores para a remoção de vegetação para criação de pastagens e campos (Janzen 1988). O 

ecossistema tropical terrestre mais ameaçado é a floresta seca, com menos de 1/3 de suas áreas 

inseridas no sistema de proteção (Miles et al. 2006). Dentre as áreas de FTSs, a Caatinga 

brasileira está entre as áreas menos conhecidas e mais modificadas pelo homem (Silva et al. 

2017a). A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, que ocupa a região nordeste e parte 

do norte de Minas Gerais (Leal et al. 2003), e embora seja muito biodiverso, devido às 

perturbações antrópicas, é o bioma que apresenta maiores áreas sujeitas à desertificação no país 

(Silva & Barbosa 2017); sua degradação compromete a diversidade de espécies endêmicas e 

pode sujeitá-las à extinção (Silva et al. 2017b). 
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A estrutura e composição das florestas secas da Caatinga sofrem grande pressão 

antrópica devido ao seu potencial florístico, de alto valor forrageiro, além de estarem 

localizadas em áreas de clima favorável para o desenvolvimento de atividades pecuaristas; todas 

essas características contribuíram para  o aumento  espontâneo e desordenado da população 

humana, sobretudo nas regiões mais férteis   (Silva et al. 2003, Albuquerque et al. 2017). Em 

consequência disso, é difícil encontrar neste bioma remanescentes de vegetação nativa com 

extensões territoriais maiores que 10 mil hectares; áreas mais expressivas, tanto em extensão, 

como em riqueza fitossociológica, estão localizadas nos estados da Bahia e Piauí (Leal et al. 

2003).  

Na Caatinga, muitas espécies de vegetais fazem parte dos recursos extrativistas 

utilizados pelas comunidades para obtenção do sustento familiar.  Syagrus coronata (licuri) está 

entre as espécies mais exploradas (Carvalho et al. 2016), mas pouco se conhece sobre os efeitos 

dos distúrbios antrópicos sobre o destino de suas sementes e consequentes implicações na 

estrutura da população dessa palmeira. 

 

1.5 AS PALMEIRAS  

As espécies pertencentes à família das palmeiras são plantas monocotiledôneas, perenes 

e caracterizadas pela presença de uma haste lenhosa (Lorenzi et al. 2010). Existem cerca de 

2.600 espécies de palmeiras distribuídas em mais de 240 gêneros em todo mundo (Lorenzi et 

al. 2004). Devido à complexidade taxonômica e os conflitos entre os taxonomistas para 

identificá-las e nomeá-las, é provável que esse número seja ainda mais elevado (Jhonson 1998). 

As palmeiras estão entre as famílias de vegetais que apresentam maior longevidade, e estão 

entre as plantas vasculares de maior abundância nos trópicos (Henderson et al. 2000), estando 

presentes em vários estratos (dossel, subdossel e sub-bosque) (Arroyo-Rodríguez et al. 2007). 

De modo geral, são plantas que possuem alta capacidade propagativa, sendo encontradas desde 
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o sul da França, onde a palmeira americana, Chamaerops humilis L., propaga-se naturalmente, 

até a Ilha Chathan, no norte da Nova Zelândia, onde a escova de barbear, Rhopalostylis sapida 

(H. Wendl. e Drude), é nativa; no entanto, a maioria das espécies de palmeiras é originária das 

regiões tropicais (Jhonson 1998). 

Muitas espécies de palmeiras originárias no Brasil são utilizadas na fabricação de 

produtos comercializáveis e também para fins de subsistência (Noblick 2017). No país, ocorrem 

cerca de 300 espécies de palmeiras distribuídas em 37 gêneros, sendo que 100 espécies são 

ocorrentes no Nordeste (Flora do Brasil 2019). Somente do gênero Syagrus já foram 

catalogadas 70 espécies no Brasil, e 10 destas ocorrem na região semiárida (Soares 2019). 

As palmeiras denotam importância ecológica, principalmente por serem espécies com 

baixa sincronia de frutificação. Assim, a produção de frutos é contínua e serve de alimento para 

muitas espécies de animais frugívoros (Noblick 2017). No bioma Caatinga, as palmeiras são 

consideradas espécies-chave e de importante relevância para os vertebrados silvestres 

frugívoros e também para os animais domésticos (gado, caprinos e ovinos), principalmente no 

período de seca quando os recursos alimentícios são escassos (Noblick 2017). 

 

1.5.1 O licuri (Syagrus coronata) 

O licuri,  Syagrus coronata (Mart.) Becc., é uma palmeira que predomina nas áreas secas 

e áridas do bioma Caatinga, cuja distribuição é concentrada no estado da Bahia, principalmente 

nos municípios de Itiúba, Maracás, Milagres, Monte Santo, Santa Teresinha e Senhor do 

Bonfim (Carvalho et al. 2016). Diversos são os nomes populares atribuídos à espécie: licuri, 

aricuri, ouricuri, licurizeiro, nicuri, coquinho, coqueiro, entre outros; entretanto, no sertão 

baiano a denominação mais popular é licuri (Aroucha & Aroucha 2013, Noblick 2017). 

Amplamente reconhecida em todo o bioma, essa palmeira de raízes profundas pode 

atingir até 10 metros de comprimento (Carvalho et al. 2016).  É uma planta que germina e se 
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desenvolve tanto em solos férteis e profundos como em solos pedregosos, e até mesmo em 

afloramentos rochosos (Aroucha & Aroucha 2013, Noblick 2017), mas apresenta baixa 

capacidade de desenvolvimento em solos encharcados ou de umidade permanente (Drumond 

2007). Em geral, os frutos surgem em indivíduos a partir de seis anos (Duque 2004), ancorados 

em cachos que medem entre 30 e 40 cm, sendo que cada cacho possui cerca de 1.350 coquinhos, 

cada um medindo entre 2 e 3 cm com diâmetro aproximado de 1,5 cm (Aroucha & Aroucha 

2013). Apesar de frutificar o ano inteiro, seu período de pico de floração é registrado durante a 

estação chuvosa, mas pode variar de acordo com a região (Noblick 2017). 

O licuri denota importância sociocultural, econômica e ecológica (Aroucha & Aroucha 

2013). Devido a sua ampla distribuição e capacidade de desenvolvimento em áreas pouco 

propensas à agricultura, e persistir até mesmo em áreas de pastagens, a espécie não é 

considerada Ameaçada, estando atualmente enquadrada na categoria Pouco Preocupante 

(Noblick 2017). Animais silvestres, como aves e mamíferos frugívoros, além de animais 

domésticos, como caprinos, ovinos e bovinos utilizam o fruto dessa palmeira como recurso 

alimentar (Aroucha & Aroucha 2013, Carvalho et al. 2016).  Além de fazer parte da alimentação 

humana, seja través do consumo in natura ou de produtos elaborados (bebidas, doces, óleos 

entre outros), seu uso estende-se também para a confecção de materiais de uso domésticos como 

sabões e vassouras e produtos artesanais, como esteiras, chapéus, entre outros (Andrade et al. 

2015, Noblick 2017). Apesar da comercialização do licuri em regiões onde a espécie não ocorre 

ser considerada baixa, essa palmeira está entre as mais abundantemente citadas como recurso 

extrativista no Censo Agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), sendo provável que, mesmo que raramente, os produtos derivados de sua palha sejam   

exportados (Ministério  da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA 2012). 

O licuri, S. coronata, é considerada uma das principais espécies exploradas na Caatinga, 

e isto acontece desde os tempos coloniais (Ramalho 2008). Devido a sua importância ecológica, 
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sobretudo para proteção da Anodorhynchus leari d'Orbigny & Lafresnaye, 1837, seu corte foi 

proibido por normas federais (Instrução Normativa Ibama nº 191, de 24 de setembro de 2008), 

mas a extração de seus frutos e folhas é permitida (IBAMA 2008). Em virtude da variedade de 

utilização desta palmeira, o extrativismo é amplamente praticado (Carvalho et al. 2016). Ainda 

assim, existe uma preocupação relacionada à falta de informações conclusivas levantadas a 

respeito da conservação desta espécie, sendo de extrema importância a realização de diversos 

tipos de estudos voltados para a sua conservação, a fim de mantê-la através de gerações. 

 

1.6 ESTRUTURA ETÁRIA E POPULACIONAL 

A caracterização das fases de vida de um organismo não é apenas evidenciada pela idade 

cronológica, mas também por características morfológicas, anatômicas, fisiológicas e 

bioquímicas, que indicam particularidades do desenvolvimento, chamado de ontogenia (Gatsuk 

1980, Carvalho et al. 1999). Para alguns organismos, cujo ciclo de vida é considerado 

complexo, a idade não é o melhor mecanismo para retratar o estado de desenvolvimento de um 

indivíduo ou de uma população (Gatsuk 1980). Por isso, um conjunto de diferentes 

características tem sido utilizado para representar os estágios de uma planta. Além das 

características morfológicas e fisiológicas, aquelas relacionadas às medidas quantitativas 

também podem auxiliar na classificação de um estádio ontogenético (Bernacci et al. 2008, 

Portela & Santos 2011). 

Em palmeiras, as características mais comumente usadas para a definição dos estádios 

ontogenéticos são: o número de folhas vivas e a   partição do limbo foliar (Bernacci  et al. 2008, 

Portela & Santos 2011), o comprimento da folha (Widyatmoko et al. 2005), o comprimento 

vertical da copa (Sampaio & Scariot 2008), o comprimento do estipe (Sampaio & Scariot 2008,  

Portela & Santos 2011), o diâmetro do caule e  as evidências de estruturas reprodutivas (Portela 

& Santos 2011).  
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As evidências registradas em cada indivíduo permitem categorizá-lo em diferentes 

estádios: plântula, jovem e adulto, imaturo ou reprodutivo, podendo haver subdivisões entre um 

estádio e outro (Gatsuk et al. 1980, Portela & Santos 2011).  A duração de um estádio 

ontogenético, bem como a variação de tamanho entre indivíduos são influenciadas por fatores 

externos (e.g. o ambiente em que está localizado) (Lawson & Poethig 1995 ) e pela interferência 

das interações animal-planta (Janzen 1971,  Baldissera & Ganade 2005), que podem retardar, 

inibir ou acelerar, no tempo ou espaço, a passagem de um estádio para outro (Janzen 1971, 

Lawson & Poethig 1995, Baldissera & Ganade 2005). 

A estrutura da população pode ser afetada pela atividade extrativista, a depender da parte 

da planta que é explorada (Ticktin 2004). Estudos mostraram que a colheita de folhas da 

palmeira Butia purpurascens Glassman alterou a fenologia da espécie, impactando 

negativamente a produção de folhas, flores e frutos nessas áreas (Guilherme et al. 2015); a 

extração do látex de Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel não exerceu efeito sobre a estrutura 

da população, exceto quando extração foi muito intensa (Baldauf et al. 2015); e a coleta de 

frutos de Butia capitata (Mart.) Becc., Hancornia speciosa Gomes, Caryocar brasiliense 

Cambess e Dipteryx alata Vog. (Baru) não mostrou impacto negativo sobre a estrutura 

populacional dessas espécies, tendo em vista que as plantas exploradas não foram diretamente 

afetadas por tal prática e o recrutamento de novos indivíduos não foi comprometido pela 

retirada das sementes juntamente com os frutos  (Silva 2012, Lima et al. 2013, Giroldo & 

Scariot 2015, Ferreira 2016). 

Estudos populacionais podem demonstrar as mudanças de populações no que concerne 

a estrutura etária, sobrevivência, mortalidade, regeneração, e ainda investigam sobre os fatores 

responsáveis por tais flutuações (Watkinson 1997). Além disso, a estrutura de uma população 

é resultante da interferência de fatores bióticos e abióticos, que afetam não só a distribuição 

espacial, mas também diversidade genética dos indivíduos (Hutchings 1997).  
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RESUMO   1 

Estudos sobre destino de sementes e estrutura demográfica em habitats com diferentes 2 

distúrbios possibilita indicar a probabilidade de risco de extinção em resposta às pressões 3 

humanas. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de distúrbios antrópicos sobre 4 

o destino de sementes e estrutura demográfica de Syagrus coronata (Mart.) Becc. (Arecaceae). 5 

A amostragem de destino de sementes foi realizada duas vezes: Experimento I e Experimento 6 

II. Para esta avaliação, frutos maduros foram coletados e enterrados em quatro trilhas em 7 

habitats natural e manejado (duas em cada habitat). Cada trilha apresentava 10 pontos de 8 

enterramento, onde enterrou-se 10 sementes em cada ponto. Esses frutos foram avaliados em 9 

10, 20, 40, 80, 160 e 240 dias, e enquadrados em categorias. Para a demografia, foram 10 

selecionadas 40 parcelas (20 em cada habitat). Os indivíduos encontrados dentro das parcelas 11 

tiveram suas características macromorfológicas registradas e foram categorizados em estádios 12 

ontogenéticos. No Experimento I, as categorias Germinadas e Dessecadas diferiram entre os 13 

habitats. A Germinação foi maior no habitat natural e a Dessecação maior no habitat manejado. 14 

No Experimento II, somente a categoria Removidas por Vertebrados diferiu entre os habitats, 15 

sendo maior no habitat natural. Para a estrutura demográfica, foram registrados 2.135 16 

indivíduos de S. coronata. No habitat manejado predominou indivíduos no estádio Adulto 17 

Reprodutivo (86,67%); no habitat natural predominou indivíduos do estádio Plântula (80,62%). 18 

As mudanças no uso da terra têm afetado a estrutura do habitat, trazendo consequências para o 19 

destino de sementes e estrutura da população desta espécie. O habitat manejado revela um 20 

estado crítico para a população, pois é composta quase exclusivamente de indivíduos Adultos 21 

Reprodutivos, podendo senescer em anos futuros. Faz-se necessário uma intervenção nas 22 

práticas de manejo para que a população do licuri possa se manter viável e a colheita de seus 23 

frutos seja permitida às futuras gerações. 24 

 25 
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Palavras-chave: Caatinga, Estrutura Populacional, Licuri, Manejo de Habitat, Produto 26 

Florestal Não Madeireiro. 27 

 28 

INTRODUÇÃO 29 

Os diferentes usos e manejo da terra têm provocado modificações em paisagens naturais, 30 

podendo levar à redução da biodiversidade em regiões tropicais, principalmente na Caatinga 31 

que tem recebido menos atenção de conservação (Silva et al. 2017a). A Caatinga é 32 

predominantemente composta por floresta tropical seca (FTS) (Queiroz et al. 2017) e mais de 33 

60% de sua área é constituída por ecossistemas antropizados (Silva & Barbosa 2017). Neste 34 

ecossistema, a criação de animais domésticos, principalmente gado, e o desbaste do sub-bosque 35 

têm sido os principais problemas relacionados ao aumento da mortalidade e redução do 36 

recrutamento de espécies vegetais não madeireiras (Giroldo & Scariot 2015). 37 

 As mudanças no uso da terra provocam também a diminuição de espécies de animais, 38 

comprometendo os serviços ecológicos por eles desempenhados (Culot et al. 2017; Silva et al. 39 

2017b; Brocardo 2018).  Dentre os serviços mais afetados estão a polinização e a dispersão de 40 

sementes (Leal et al. 2017), principalmente quando são realizados por vertebrados, que são mais 41 

sensíveis à perda da cobertura vegetal (Dirzo et al. 2014; Rocha et al. 2018). A remoção do 42 

estrato arbóreo em áreas de pastagem pode proporcionar aumento dos níveis de insolação e a 43 

compactação do solo devido ao pisoteamento pelo gado, podendo modificar o destino de 44 

sementes (Guarino & Scariot 2014; Souza-Silva et al. 2015; Hordijk et al. 2018). Nestas áreas, 45 

o recrutamento de plântulas e consequente manutenção das espécies lenhosas são dificultados, 46 

porque a baixa densidade da vegetação facilita a localização das sementes por animais 47 

predadores (e.g. insetos predadores), aumenta a defaunação de dispersores vertebrados e 48 

ocasiona maior mortalidade por dessecação  (Guarino & Scariot 2014; Souza-Silva et al. 2015).  49 

A mortalidade de sementes é mais agravante quando esse evento atinge espécies 50 

ameaçadas, como é o caso de muitas palmeiras. Na Caatinga, as palmeiras são consideradas 51 
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espécies-chave e de importante relevância para a fauna (Drumond 2007; Carvalho et al. 2016). 52 

O licuri, Syagrus coronata (Mart.) Becc. (Arecaceae), é uma palmeira endêmica do Brasil, 53 

ocorrendo em diferentes tipos de vegetação: caatinga (stricto sensu), cerrado (lato sensu), 54 

vegetação sobre afloramentos rochosos e áreas antropizadas (Soares 2019).  Essa espécie 55 

frutifica ao longo de todos os meses do ano e a colheita de seus frutos desempenha um papel 56 

vital na renda das populações tradicionais e pequenos agricultores (Carvalho et al. 2016; 57 

Noblick 2017). Além de fazer parte da alimentação humana, seja través do consumo in natura 58 

ou de produtos elaborados (bebidas, doces, etc.), seu uso estende-se também para a confecção 59 

de materiais de uso domésticos como sabões e vassouras e produtos artesanais, como esteiras, 60 

chapéus, entre outros (Andrade et al. 2015; Noblick 2017). Por ser considerada uma das 61 

espécies mais exploradas da Caatinga, e devido a sua importância ecológica e econômica, o 62 

corte do licuri foi proibido por lei federal (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 63 

Naturais Renováveis- IBAMA 2008).   64 

A maioria das populações de S. coronata está exposta à ambientes com diferentes 65 

intensidades de manejo para uso da terra e diferentes níveis de colheita de frutos. Assim, é 66 

comum encontrar indivíduos de S. coronata em áreas manejadas, como as de uso pecuarista, 67 

agricultura e fruticultura irrigada (Carvalho et al. 2016). Devido ao fácil acesso para a 68 

localização dos indivíduos, os habitats manejados pelo homem são usados preferencialmente 69 

para a colheita de frutos. Nesses habitats a sobrevivência de sementes e o recrutamento de 70 

plântulas podem ser seriamente comprometidos (Souza-Silva et al. 2015), trazendo sérias 71 

consequências demográficas, como populações envelhecidas. Nesse sentido, as distribuições de 72 

classes de tamanho permitem, inicialmente, avaliar o status das populações (Wiegand et al. 73 

2000, Bhuyan et al. 2003, Giroldo & Scariot 2015). Teoricamente, a estrutura populacional é 74 

resultante de um processo dinâmico, envolvendo recrutamento, crescimento e mortalidade, mas 75 

pode atingir um estado estacionário caso esses eventos se mantenham constantes por longos 76 
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períodos (Wright et al. 2003). Em habitats perturbados, devido à dificuldade de ocorrência de 77 

recrutamento, a estrutura da população pode ser dominada por estádios ontogenéticos adultos 78 

(Sá et al. 2018). Assim, fica evidente que a presença abundante de plântulas e árvores jovens 79 

em uma população, indica uma regeneração bem-sucedida (Bhuyan et al. 2003). 80 

O estudo de estruturas etárias de populações de plantas possibilita compreender as 81 

interações que as espécies mantêm com os ambientes onde estão localizadas, permite identificar 82 

prováveis perturbações anteriores e, além disso, pode-se predizer acerca do futuro da população 83 

(Giroldo & Scariot 2015; Sá et al. 2018). Devido à necessidade para conservação e ausência de 84 

estudos de longo prazo sobre as espécies de Caatinga, estudos demográficos através do uso de 85 

estádios ontogenéticos podem fornecer informações rápidas e úteis. Os estádios ontogenéticos 86 

de uma planta podem ser evidenciados através de características que categorizam os indivíduos 87 

como juvenis e/ou adultos, bem como em características que evidenciem o aumento ou a 88 

extinção da função reprodutiva (Gatsuk et al.1980; Portela & Santos 2011). Estas investigações 89 

podem fornecer informações sobre em qual estádio ontogenético há maior recrutamento e, 90 

consequentemente, correlacionar como ações antrópicas afetam a transição de um estádio para 91 

o outro, inibindo ou acelerando o crescimento populacional (Janzen 1971; Baldissera & Ganade 92 

2005; Sá et al. 2018).  93 

O estudo do destino de sementes e estrutura demográfica de S. coronata em habitats 94 

com diferentes níveis de distúrbios possibilita a indicação da probabilidade de risco de extinção 95 

em resposta às pressões humanas. Desta forma, pode-se apontar os principais aspectos que 96 

limitam a propagação desta espécie na fase de semente (e.g., sobrevivência, dessecação ou 97 

morte por outros fatores) e quais estádios ontogenéticos (e.g., plântula, jovem ou adulto) são 98 

mais susceptíveis às mudanças do habitat. Nesse estudo, verificou-se o destino de sementes e 99 

estrutura demográfica da palmeira S. coronata em habitats com diferentes usos da terra 100 

(pastagens vs caatinga) e intensidade de exploração de frutos.   101 
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MATERIAIS E MÉTODOS 102 

Área de estudo 103 

O estudo foi realizado em duas áreas (10°32’54,7”S- 40°11’12,9”W e 10°32’0,8”S-104 

40°12’47,2”W) da zona rural do município de Senhor do Bonfim, na região Centro-Norte da 105 

Bahia, Brasil (IBGE 2010): Assentamento Jiboia (1.045,44 ha) e Fazenda Sanharó (784,08 ha). 106 

A vegetação destas áreas é do tipo caatinga stricto sensu, com presença de plantas xerófitas e 107 

semidecíduas. A precipitação total média anual varia entre 750 e 800 mm, sendo que a estação 108 

seca se concentra entre julho e outubro (Figura 1) e a temperatura média anual oscila entre 25° 109 

e 29°C (Ab’ Sáber 2003). A estação chuvosa é registrada entre os meses de dezembro a abril 110 

(precipitação média de 205,02 mm), e a estação seca ocorre de maio a novembro (precipitação 111 

média de 391,65 mm) (Figura 1). 112 

As duas áreas amostradas apresentam habitats naturais e manejados pelo homem. Nos 113 

habitats manejados, houve a retirada dos estratos vegetais para implementação de pastagens e 114 

campos de cultivos. Os habitats naturais, apesar de terem a cobertura vegetal mantida, são 115 

afetados pela circulação do gado livre. Ambos os sistemas, pastagens e áreas de cultura, foram 116 

implementados e abandonados em tempos distintos. Devido à importância de uso extrativista, 117 

concessão de alimento e sombra para o gado, e a proteção por lei (Instrução Normativa Ibama 118 

nº 191, de 24 de setembro de 2008) (Carvalho et al. 2016), S. coronata é uma das poucas 119 

espécies vegetais mantidas  após o desmatamento  e estabelecimento das pastagens na maioria 120 

das terras agrícolas na região de estudo. Assim, indivíduos isolados nas áreas de pastagem são 121 

facilmente observados, tornando-os mais acessíveis para a exploração do seu fruto. 122 

 O assentamento Jiboia foi criado no ano de 2009 pelo Instituto Nacional de Colonização 123 

e Reforma Agrária (INCRA) e abriga um total de 52 famílias (Alves et al.  2014).  A estrutura 124 

fundiária do assentamento Jiboia dispõe de uma área de Reserva Legal de pouco mais de 20% 125 

(209,09 ha), e uma disponibilidade hídrica de rios, riachos, lagos, aguadas, entre outras (Alves 126 
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et al. 2014). Nesse habitat de caatinga secundária, constituído de formação vegetal hipoxerófila 127 

e árvores grandes, que atingem até 15 metros de altura, há 12 anos não sofre corte seletivo, e 128 

há mais de 60 anos passa pelo processo de regeneração. 129 

A segunda área, Fazenda Sanharó, é uma propriedade utilizada para a criação de gado 130 

desde 1978. Há cada quatro anos as pastagens dessa propriedade passam por processo de 131 

rotação e cultura, seguida da calagem do solo e manejo do habitat. As gramíneas plantadas, 132 

principalmente espécies exóticas, como Brachiaria sp. (Trin.) Griseb.  e Andropogon sp. L.  e 133 

indivíduos de S. coronata distribuídos isoladamente, são as principais espécies vegetais desse 134 

habitat. A propriedade apresenta um fragmento de Reserva Legal, de aproximadamente 196,02 135 

ha, constituído de uma vegetação de caatinga secundária e árvores de até 15 metros de altura, 136 

que não é manejada há cerca de 40 anos. Esse habitat era utilizado para o plantio de Agave 137 

sisalana Perrine (Agavaceae), uma espécie de planta exótica, popularmente chamada de sisal e 138 

atualmente é uma formação vegetal de caatinga-hipoxerófila arbórea densa. 139 

Nas duas áreas supracitadas, os habitats manejados pelo homem são usados 140 

principalmente para a colheita de frutos de S. coronata e criação de gado, enquanto os habitats        141 

naturais (reserva legal) são restritos à exploração de frutos, mas com menor frequência de 142 

acesso. Ao longo do texto serão utilizadas as terminologias habitat natural e habitat manejado, 143 

para a caatinga e pastagem, respectivamente. Uma vez que a execução dos Experimentos de 144 

destino de sementes poderia influenciar nos resultados do estudo da estrutura demográfica, caso 145 

fossem realizados numa mesma área, o destino de sementes foi conduzido nos habitats do 146 

assentamento Jiboia, enquanto que a demografia de S. coronata foi determinada nos habitats da 147 

fazenda Sanharó. 148 

 149 

Espécie estudada 150 
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O licuri (Syagrus coronata) é uma espécie que possui distribuição na região semiárida 151 

do Brasil, com maior concentração em municípios do estado da Bahia (Carvalho et al. 2016).  152 

Suas flores são pequenas, de coloração amarelada (Noblick 2017), dando origem à frutos 153 

carnosos do tipo drupa; quando imaturos, esses frutos possuem coloração verde, que varia em 154 

tons de claro a escuro, e apresentam coloração amarela ou alaranjada quando atingem a 155 

maturação (Santos-Moura et al. 2016).  Em média, S. coronata frutifica aproximadamente 156 

depois de seis anos após o plantio (Duque 2004), sendo capaz de ancorar cerca de 1.350 frutos 157 

em cada cacho; cada fruto mede entre 2 e 3 centímetros (cm) de comprimento e 1,5 cm de 158 

diâmetro (Aroucha & Aroucha 2013; Noblick 2017). Apesar de a frutificação ser concentrada 159 

durante a estação chuvosa, S. coronata pode frutificar durante todo o ano e desempenha papel 160 

fundamental para os vertebrados frugívoros que utilizam os frutos como alimento no período 161 

de estiagem (Aroucha & Aroucha 2013; Carvalho et al. 2016). A amêndoa é bastante utilizada 162 

nas indústrias alimentícias e de cosméticos, e as folhas são utilizadas na fabricação de produtos 163 

artesanais (Andrade et al. 2015; Noblick 2017). Em habitats de vegetação de caatinga, os frutos 164 

de S. coronata podem ser consumidos em pré-dispersão por aves silvestres.  Estes frutos são o 165 

principal alimento da ararinha-azul-de-lear (Anodorhynchus leari d'Orbigny & Lafresnaye, 166 

1837), uma ave endêmica da Caatinga e ameaçada de extinção (Andrade et al. 2015). Em pós-167 

dispersão os frutos são consumidos por mamíferos roedores de médio e pequeno porte, como 168 

cutias (Dasyprocta), preás (Cavia), mocós (Kerodon) e ratos punarés (Thrichomys), que podem 169 

também atuar como dispersores (Aroucha & Aroucha 2013). Além disso, insetos da subfamília 170 

Bruchinae, do gênero Pachymerus, têm sido descritos como os principais predadores em pós-171 

dispersão e o seu ataque é intensificado em habitats antropizados (Andrade et al. 2013).  172 

 173 
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Amostragem – Destino de sementes  174 

A amostragem de destino de sementes foi realizada duas vezes: Experimento I e 175 

Experimento II. O Experimento I foi realizado entre novembro de 2016 e agosto de 2017, e o 176 

Experimento II foi realizado entre novembro de 2017 e agosto de 2018. 177 

Para o Experimento I, em novembro de 2016 (início da estação chuvosa e período de 178 

maturação dos frutos de licuri) foram coletados frutos de S. coronata maduros e recém caídos 179 

sob dois indivíduos, a fim de reduzir a variabilidade genética entre os frutos. Em seguida, os 180 

frutos foram levados ao laboratório e inspecionados por sinais de patógenos e predação, e 181 

armazenados em temperatura ambiente por cinco dias. Dentre os frutos coletados, 400 frutos 182 

aparentemente sem danos, foram enterrados no habitat manejado e no habitat natural, 183 

totalizando 200 frutos em cada habitat.  184 

As sementes foram enterradas em quatro transectos de 300 metros, sendo realizados dois 185 

transectos em cada habitat. Nestes transectos foram escavados 10 buracos com profundidade 186 

de 3 a 5 cm, similares aos que são feitos por roedores, e foram distanciados 30 metros entre si. 187 

Em cada ponto escavado foram enterradas 10 sementes (Anexo 1). O espaço entre os pontos de 188 

enterramento foi distante o suficiente para garantir independência amostral entre o destino das 189 

sementes enterradas (ver Jansen et al. 2010; Souza-Silva et al. 2015). Cada ponto de 190 

enterramento foi identificado com uma haste de madeira, marcado com fita de sinalização e 191 

numerado.  As sementes tiveram o seu destino monitorado após 10, 20, 40, 80, 160 e 240 dias. 192 

Em novembro de 2017, todo o procedimento descrito anteriormente foi repetido para o 193 

Experimento II, sendo as sementes monitoradas até agosto de 2018.  194 

Após os 240 dias de monitoramento, em cada Experimento, todas as sementes foram 195 

enquadradas em uma das cinco categorias: (1) Removida por Vertebrados, quando não foram 196 

localizadas onde forram enterradas e havia sinal de revolvimento do buraco; 2) Predada por 197 

Insetos (Anexo 1), quando apresentou um orifício de emergência do inseto adulto; (3) Atacada 198 
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por Patógeno (fungos); (4) Germinada/Sobrevivente, quando foi caracterizada a emissão da 199 

radícula (Anexo 1); e (5) Dessecada, quando a semente permaneceu intacta, mas não germinou 200 

ao final do experimento devido à perda de viabilidade, caracterizada pela alteração da coloração 201 

e textura. As sementes categorizadas como Dessecadas só tiveram o seu destino determinado 202 

após o final dos Experimentos. Todas as sementes que permaneceram intactas e sem categorias 203 

de destino até o último dia de avaliação dos Experimentos em campo foram encaminhadas ao 204 

laboratório e quebradas a fim de verificar em qual categoria de destino se enquadravam. As 205 

sementes que eventualmente foram perdidas (60 sementes no Experimento I e 50 sementes no 206 

Experimento II) em virtude dificuldade de localização dos pontos de enterramento, oriunda da 207 

descaracterização desses pontos por intermédio de ações antrópicas, não fizeram parte dos 208 

resultados do estudo. 209 

 210 

Amostragem- Estrutura populacional  211 

As observações e registros de informações dos indivíduos de S. coronata foram 212 

realizadas de janeiro a julho de 2018. Em dois outros habitats, manejado e natural, da fazenda 213 

Sanharó, foram selecionadas 40 parcelas através de amostra sistematizada.  Em cada habitat   214 

foram feitas 20 parcelas medindo 20X20 m (0,04 hectare) e distantes 30 metros uma da outra, 215 

totalizando 1,6 hectares (ha) amostrados. A orientação para a seleção de cada parcela foi 216 

baseada nos pontos cardeais, Norte-Sul e Leste-Oeste, para reduzir as variáveis geográficas que 217 

eventualmente poderiam interferir na distribuição dos indivíduos da espécie. As parcelas feitas 218 

no habitat natural foram iniciadas a uma distância de 30 metros da borda (estrada) para mitigar 219 

os efeitos de ações antrópicas. Todos os indivíduos de S. coronata encontrados dentro das 220 

parcelas foram marcados e categorizados quanto ao seu estádio ontogenético. 221 

A classificação e caracterização dos estádios ontogenéticos foram baseadas em 222 

observação e monitoramento de características macromorfológicas externas de cada indivíduo 223 
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(Gatsuk 1980, Portela & Santos 2011). Cada planta foi identificada com placas de metal 224 

numeradas. Os indivíduos sem presença do estipe tiveram as seguintes características 225 

registradas: tipo de lâmina foliar, número de folhas e diâmetro do conjunto de bainha foliar 226 

(apenas infantes). Para os indivíduos com presença de estipe aéreo foram registradas as 227 

informações sobre o tipo de lâmina foliar, altura da bainha mais baixa e informações sobre 228 

presença/ausência de frutos e/ou evidência de estruturas reprodutivas (Adaptado de Bernacci et 229 

al. 2006). Com base nas características qualitativas e quantitativas de S. coronata, foram 230 

definidos cinco estádios ontogenéticos para a espécie (Figura 2):  231 

Plântulas: indivíduos com folhas paralelinérveas, acaules e sem conjunto de bainha 232 

foliar; 233 

  Infante: indivíduos acaules, mas com conjunto de bainhas foliares e folhas 234 

transicionais; 235 

Jovem: presença de estipe com até 40 cm de altura, folha transicional ou pinada e 236 

ausência de estrutura reprodutiva; 237 

Jovem imaturo: folhas pinadas, presença de estipe, ausência de estrutura reprodutiva e 238 

estipe maior que 40 cm de altura; 239 

Adulto reprodutivo: folha pinada e presença ou evidência de estrutura reprodutiva. 240 

 241 

Análises estatísticas 242 

Destino de sementes 243 

Ao final de cada experimento de destino de sementes, foi calculada a proporção de 244 

sementes registradas em cada uma das categorias avaliadas. Posteriormente foram realizados 245 

Modelos Lineares Generalizados (GLMs) com distribuição binomial. A proporção de sementes 246 

registradas em cada categoria foi utilizada como variável resposta e os habitats com diferente 247 

intensidade de manejo e exploração de colheita de frutos foram utilizados como variáveis 248 
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explicativas. Os modelos foram feitos considerando o número de pontos de enterramento como 249 

réplicas (n=34 no Experimento I e n=35 no II Experimento). Todos os modelos foram 250 

comparados com o modelo nulo e a adequação da distribuição de erro foi verificada através de 251 

análise de resíduos (Crawley 2013).   252 

Foi realizada uma análise de sobrevivência para cada experimento, a fim de testar o 253 

efeito de mudança do uso da terra sobre ocorrência da Germinação das sementes, Remoção por 254 

Vertebrados e Predação por Insetos em diferentes tempos. A presença/ausência de cada evento 255 

foi utilizada como variável resposta e o tempo de ocorrência para cada evento nos diferentes 256 

habitats foi utilizado como variável explicativa (n = 340 no experimento I e n=350 no 257 

experimento II). A análise de sobrevivência avalia a probabilidade de ocorrência de um 258 

determinado evento em um certo tempo e evita a pseudoréplica temporal dos dados. Todas as 259 

análises foram realizadas no software R3.2.4 (R Development Core Team 2016) 260 

 261 

Estrutura populacional 262 

Foi feito um teste de Qui-quadrado de independência para comparar a frequência de 263 

indivíduos dos diferentes estádios ontogenéticos entre os habitats. Em seguida, a abundância de 264 

indivíduos de cada estágio ontogenético foi convertida para densidade por hectare (ha) e 265 

comparada entre habitats através de modelos lineares generalizados (GLMs). A densidade de 266 

indivíduos foi realizada como variável resposta e os habitats (manejado e natural) foram usados 267 

como variáveis explicativas. Foi construído um GLM para cada um dos cinco estádios 268 

ontogenéticos. Os modelos foram comparados com o modelo nulo e a adequação da distribuição 269 

de erros foi verificada através de análise de resíduos. Todas as análises foram realizadas através 270 

do software R3.2.4 (R Development Core Team 2016). 271 

 272 
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RESULTADOS  273 

Determinação do destino de sementes 274 

No geral, as principais categorias de destino para a sementes, em ambos os 275 

experimentos, foram: Germinadas, Removidas por Vertebrados e Dessecadas. No Experimento 276 

I houve predomínio da categoria Dessecadas e no Experimento II predominou a categoria 277 

Germinadas (Tabela 1). 278 

No experimento I, as categorias Removidas por Vertebrados (F= 1,17; P > 0,05), 279 

Predadas por Insetos (F= 0,02; P >0,05) e Atacadas por Patógenos (F= 0,07; P > 0,05) não 280 

diferiram entre os habitats (Figura 3A). As categorias Germinadas (F= 7,99; P < 0,01) e 281 

Dessecadas (F= 11,21; P< 0,01) diferiram entre os habitats (Figura 3A). No habitat natural, 282 

37,77% das sementes germinaram, enquanto que no habitat manejado apenas 16,87% 283 

germinaram. Os percentuais de registros para a categoria Dessecadas foram de 17,22% no 284 

habitat natural e de 52,25% no habitat manejado. 285 

No experimento II, a categoria Removidas por Vertebrados diferiu entre os habitats (F= 286 

3,52; P < 0,05) (Figura 3B). As porcentagens registradas para essa categoria foram de 12,63% 287 

no habitat natural e de 3,75% no habitat manejado.  As categorias Predadas por Insetos (F= 288 

0,99; P > 0,05), Atacadas por Patógenos (F= 2,92; P> 0,05), Germinadas (F= 2,15; P > 0,05) e 289 

Dessecadas (F= 0,11; P> 0,05) não diferiram entre os habitats (Figura 3B). 290 

No Experimento I, a análise de sobrevivência mostrou diferenças temporais entre os 291 

habitats para a categoria Removidas por Vertebrados (x2 = 17,99; P<0,05) (Figura 4A). Para a 292 

categoria Predadas por Insetos, a probabilidade de emergência do inseto predador não diferiu 293 

entre os habitats (x2 =0,06; P> 0,05) (Figura 4C). Por outro lado, a categoria Germinadas (x2 = 294 

15,31; P <0,01) (Figura 4E) mostrou diferenças temporais entre os habitats. Estes resultados 295 

evidenciam que, no habitat manejado, a probabilidade de germinação e remoção das sementes 296 

por vertebrados é menor, e reduz com o passar do tempo. 297 
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No Experimento II, a análise de sobrevivência mostrou diferença temporal para a 298 

categoria Removidas por Vertebrados (x2 = 9,47; P <0,01) (Figura 4B); a probabilidade de 299 

ocorrência, assim como constatado no Experimento I, foi menor no habitat manejado e as 300 

chances de localização por vertebrados diminuíram com o passar dos dias.   Para as categorias 301 

Predadas por Insetos (x2 = 0,13; P > 0,05) (Figura 4 D) e Germinadas (x2 = 0,13; P > 0,05) 302 

(Figura 4F), não houveram diferenças significativas entre os habitats, quanto à probabilidade 303 

emergência do inseto predador e germinação das sementes, respectivamente. 304 

 305 

Demografia e estádios ontogenéticos   306 

Foi amostrado um total de 2.135 indivíduos de Syagrus coronata, uma densidade 307 

absoluta de 1.334,37 indivíduos por hectare (Tabela 2). No habitat natural predominou o estádio 308 

de Plântula (80,62% dos indivíduos), enquanto que no habitat manejado a maioria dos 309 

indivíduos foi Adulto Reprodutivo (86,67%) (Figura 5). Os estádios ontogenéticos da palmeira 310 

diferiram entre os habitats (X2=195,18; P< 0,001), sendo que as categorias Infante, Jovem e 311 

Adulto Imaturo chegaram a zero no habitat manejado (Tabela 2; Figura 5).  A densidade 312 

populacional variou de 0,00 a 3,70 indivíduos/ha entre as parcelas.  313 

No habitat natural foram registrados 2.090 indivíduos (densidade de 2.612,50 ± 120,05 314 

indivíduos/ha) (Tabela 2). Já no habitat manejado, foram registrados apenas 45 indivíduos 315 

(densidade de 56,25 ± 94,74 indivíduos/ha) (Tabela 2). Assim, as densidades de todos os 316 

estádios ontogenéticos de S. coronata diferiram entre os habitats, sendo maiores no habitat 317 

natural (Tabela 3). Neste habitat a densidade da população foi cerca de 46 vezes maior. 318 

 319 
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DISCUSSÃO  320 

Destino de sementes 321 

No geral, houve predomínio de sementes Dessecadas no Experimento I e a 322 

predominância de sementes Germinadas no Experimento II. Esses resultados sugerem que os 323 

níveis de precipitação, menor no Experimento I e mais acentuado durante o Experimento II, 324 

exerceram forte influência para o destino das sementes enterradas (McLaren & McDonald 325 

2003). Entretanto, como os índices pluviométricos registrados durante o Experimento I retratam 326 

mais fidedignamente a realidade da região de estudo, os resultados para os experimentos de 327 

destino de sementes são mais realísticos nesse período. 328 

Em períodos de escassez de chuvas os recursos alimentares são escassos, logo houve 329 

maior procura pelos frutos de S. coronata, por vertebrados frugívoros, mesmo estando 330 

enterrados. Apesar de os agentes patogênicos serem mais abundantes em ambientes com maior 331 

teor de umidade, esses organismos são bastante resistentes aos ambientes e períodos secos 332 

(Barnard et al. 2013). Considerando que o Experimento I para o destino de sementes foi 333 

realizado em um período cujos índices pluviométricos foram mais baixos, as comunidades de 334 

patógenos podem ter resistido mais facilmente a essas condições ambientais, já que em períodos 335 

chuvosos ocorre o processo de lixiviação nas camadas superficiais do solo, tendendo ao arrasto 336 

das colônias desses microrganismos pela força e correnteza das águas, reduzindo assim as 337 

possibilidades das sementes sofrerem Ataque por Patógenos no Experimento II (Barnard et al. 338 

2015). 339 

No Experimento I houve maior mortalidade no habitat manejado por causa da alta taxa 340 

de sementes Dessecadas e baixo percentual de sementes Germinadas. Isso porque, habitats 341 

antropizados, como as pastagens ou florestas desmatadas, possuem elevados níveis de albedo e 342 

são mais vulneráveis à ação dos ventos, que aceleram o processo de dessecação, ocasionando a 343 

mortalidade das sementes (Vieira & Scariot 2006; Cole 2009; Souza-Silva et al. 2015). Por 344 
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outro lado, em habitats naturais, as taxas de dessecação de sementes são reduzidas em 345 

detrimento de condições microclimáticas mais favoráveis, contribuindo para o evento da 346 

germinação (como observado no habitat natural). Isso porque, em habitats vegetados, o 347 

sombreamento neutraliza a falta de água durante a baixa ocorrência de precipitação (McLaren 348 

& McDonald 2003).  349 

O predomínio de sementes Dessecadas e Germinadas nos habitats manejado e natural, 350 

respectivamente, no Experimento I, indica que o desbaste do sub-bosque pode afetar 351 

negativamente a sobrevivência de sementes em áreas perturbadas. Os resultados obtidos 352 

durante o Experimento II, cujas taxas de sementes Germinadas foram altas e as taxas de 353 

sementes Dessecadas foram baixas em ambos os habitats, apontam que os índices de 354 

precipitação (menores durante o Experimento I e mais elevados durante o Experimento II) são 355 

fatores que elevam ou atenuam a ocorrência da germinação e dessecação em áreas com 356 

diferentes graus de distúrbios. Ressalta-se, portanto, que os processos fisiológicos dos 357 

organismos  são, em parte, mediados pelas variações de gradientes ambientais microclimáticos 358 

(Austin 2002; Barry & Elith 2006).   359 

As diferenças encontradas para a categoria Removidas por Vertebrados durante o 360 

Experimento II, mais acentuada no habitat natural, é um indicador da preferência dos 361 

vertebrados silvestres por habitats naturais, com maior disponibilidade de alimentos e menor 362 

incidência de presença humana (Cullen Jr et al. 2000; Rocha et al. 2018). A utilização desses 363 

frutos por vertebrados frugívoros pode representar um agravo na sobrevivência das sementes, 364 

caso o endocarpo seja comprometido (Guarino & Sacriot 2014; Martins et al. 2015). Entretanto, 365 

neste estudo, a remoção não foi considerada como um fator de mortalidade, pois as sementes 366 

podem ter sido eventualmente perdidas e conseguido sobreviver (Janzen 1971). 367 

Considerando os dois experimentos realizados para avaliar o destino de sementes de S. 368 

coronata, o total de sementes Predadas por Insetos foi cerca de 10 vezes menor do que o 369 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#15
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#15
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registrado por Andrade et al. (2013) (80%), quando estudaram a predação de sementes de S. 370 

coronata por insetos no Nordeste brasileiro. Os números reduzidos de sementes Predadas por 371 

Insetos, em comparação ao estudo de Andrade et al. (2013), talvez sejam explicados pelo fato 372 

de as sementes terem sido enterradas, uma vez que a execução desse procedimento poderia 373 

dificultar o acesso para os insetos realizarem a predação em pós-dispersão.  374 

Os resultados para a análise de sobrevivência indicaram que a Remoção por Vertebrados 375 

tende a diminuir com o tempo, sendo maior nos primeiros 20 dias após o enterramento das 376 

sementes.  Esse padrão temporal foi observado em ambos os experimentos, apresentando uma 377 

redução mais acentuada para o habitat manejado, principalmente no Experimento I. Nos 378 

primeiros dias de enterramento, o fruto fresco exala odores que atraem os dispersores e facilita 379 

a localização (Vander Wall et al. 2003; Guimarães Jr. et al. 2005; Jansen et al. 2010). Em 380 

habitats manejados, em consequência da substituição de suas paisagens originais, há uma 381 

redução da fauna (Cullen Jr et al. 2000; Galetti et al. 2006; Rocha et al. 2018) que atuaria nos 382 

processos de dispersão e predação de sementes (Galetti et al. 2006; Fleury et al. 2015). Além 383 

disso, a dessecação dos frutos reduz o odor liberado pela polpa e consequentemente reduz as 384 

chances de os frutos serem localizados por animais (Vander Wall et al. 2003; Guimarães Jr. et 385 

al. 2005; Jansen et al. 2010). 386 

A probabilidade de germinação também reduziu com o tempo. As análises mostraram 387 

que as sementes possuem maior probabilidade de germinação entre 80 e 150 dias após o 388 

enterramento. No Experimento I, houve uma redução mais acentuada na probabilidade de 389 

germinação para o habitat manejado, principalmente, devido a dessecação de sementes neste 390 

habitat. Frutos com alto teor de umidade, como é o caso de S. coronata, germinam com mais 391 

facilidade após o enterramento, pois há maior consumo de oxigênio pela semente, favorecendo 392 

assim, a quebra de sua dormência (Broschat & Donselman 1988; Garwood & Lighton 1990). 393 

Entretanto, em habitats manejados para pastagens, cujos solos sofrem a pressão exercida pelo 394 
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pisoteamento do gado (Fleury et al. 2015), pelo desbaste do sub-bosque e ficam sujeitos à 395 

condição de muita luz, as sementes tendem a tornar-se inviáveis em um tempo mais curto 396 

(Hordijk et al. 2018). No Experimento II, a probabilidade de germinação foi similar entre os 397 

habitats, provavelmente devido a elevada precipitação, pico atingido entre março e maio 398 

(segunda metade da estação chuvosa), que poderia atenuar as condições microclimáticas entre 399 

os diferentes habitats.  400 

As variações climáticas entre os anos refletem mudanças nas categorias de mortalidade 401 

e sobrevivência das sementes. O aumento do regime de chuva ameniza os efeitos causados 402 

pelos diferentes usos da terra, afetando de modo positivo a sobrevivência de sementes. 403 

Entretanto, mesmo havendo redução de mortalidade por dessecação e consequente aumento da 404 

germinação, as condições climáticas favoráveis não são fatores exclusivos para garantir o 405 

estabelecimento e sobrevivência de plântulas, uma vez que modificações do uso da terra e 406 

cobertura vegetal podem comprometer o recrutamento de posteriores estádios ontogenéticos 407 

(Maldonado-Chaparro et al. 2018), como observado na amostragem de estrutura demográfica.  408 

 409 

Demografia populacional   410 

Os experimentos realizados para avaliar o destino de sementes permitiram identificar os 411 

principais destinos para as sementes de S. coronata entre os habitats e inferir sobre o futuro da 412 

população do licuri na área estudada, indicando que há suceptibilidade de recrutamento entre 413 

plântulas e posterior passagem para os demais estádios em habitats manejados. 414 

O tipo de uso e manejo da terra influenciam a variação da estrutura demográfica da 415 

população de S. coronata nos diferentes habitats.  A alta abundância de Plântulas no habitat 416 

natural destaca um percentual elevado de germinação de sementes. Apesar de os dados estarem 417 

dispostos em tabela, os resultados apontam um padrão de curva J invertido, cuja abundância do 418 

estádio Plântula é característico de populações em fase de regeneração (Ribeiro et al. 2001; Sá 419 
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et al. 2018).  No habitat natural, embora, a população seja dominada por Plântulas, também é 420 

possível encontrar outros estádios posteriores, indicando recrutamento contínuo. Por outro lado, 421 

o habitat manejado é dominado por indivíduos Adultos Reprodutivos e o estabelecimento dos 422 

estádios iniciais é quase nulo, indicando uma população envelhecida. 423 

O contraste na estrutura demográfica de S. coronata entre os habitats manejado e 424 

natural, tanto no que diz respeito ao uso das terras, quanto na cobertura vegetal presente em 425 

cada um dos habitats, explicam as diferenças entre os números de indivíduos encontrados. É 426 

provável que ausência de indivíduos dos estádios Infantes, Jovens e Adultos Imaturos na área 427 

manejada decorra não somente da competição intraespecífica por nutrientes (Bernal 1998), mas 428 

também pela presença de gado, que pisoteia os licurizeiros em estágios iniciais, além de utilizá-429 

los como recurso alimentar (Fleury et al. 2015). Se as condições prevalecentes do ambiente 430 

forem críticas para a germinação de sementes e recrutamento de plântulas, tais condições 431 

influenciam não somente na sobrevivência e fecundidade, mas também nas mudanças de 432 

estrutura do estágio da população (Maldonado-Chaparro et al. 2018). As condições de insolação 433 

para melhor desenvolvimento e ganho de massa seca dessa palmeira são em ambientes que 434 

apresentem níveis moderados de luminosidade (cerca de 30% de luz), contrastando assim, com 435 

as condições ambientais do habitat manejado (Carvalho et al. 2006). 436 

 Além disso, maior intensidade de colheita de frutos pelas populações tradicionais é 437 

registrado em áreas manejadas (Aroucha & Aroucha 2013), o que poderia comprometer o 438 

recrutamento. A lacuna registrada na distribuição de estádios ontogenéticos em áreas 439 

manejadas, com predominância de indivíduos velhos, ainda pode ser favorecida pela 440 

distribuição irregular de chuvas e pouca disponibilidade de nutrientes no solo (Eiserhardt et al. 441 

2011; Sá et al. 2018).  442 

Para as espécies com intenso uso e colheita de frutos no Cerrado brasileiro, Caryocar 443 

brasiliense (Cambess) e Butia capitata (Mart.) Becc., resultados semelhantes a estes têm sido 444 
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registrados (Giroldo & Scariot 2015; Sá et al. 2018), nas quais áreas de pastagens mantêm 445 

lacunas na distribuição das classes de tamanhos menores, potencializando o predomínio de 446 

plantas nas classes de tamanho superior. Destaca-se que existe a dificuldade do 447 

estabelecimento, ou até mesmo recrutamento, de plântulas na área manejada e isso tende a 448 

declinar a população de adultos reprodutivos em anos futuros. Portanto, o manejo do habitat 449 

para utilização de pastagem pode não ser uma prática sustentável por longos anos, tendo vista 450 

a população rarefeita e a previsível senescência dos indivíduos, que são predominantemente 451 

reprodutivos. 452 

 Embora a pressão de colheita de frutos não comprometa o recrutamento de plântulas 453 

(transição semente-plântula) para algumas populações vegetais (Lima et al. 2013; Giroldo & 454 

Scariot 2015), percebe-se que plântula é o estádio mais susceptível ao ataque por herbívoros e 455 

consumo e pisoteamento pelo gado (Fleury et al. 2015; Garcia et al. 2017). Este é o estágio de 456 

maior gargalo de recrutamento de S. coronata, independente do tipo de manejo do habitat. Além 457 

disso, os efeitos deste gargalo são mais acentuados no habitat manejado para pastagens. Existe 458 

uma baixa porcentagem de indivíduos que passam do estádio de Plântula para os estádios 459 

seguintes (Infante e Jovem), porque o estágio inicial das palmeiras é duradouro, podendo 460 

perdurar por décadas (Ash 1988; Garcia et al. 2017). No caso específico para o licuri, é 461 

necessário um período de 18 meses para essa palmeira se estabelecer em campo (Drumond 462 

2007). Paralelo a isso, a atual pressão exercida pelo gado livre no habitat natural estudado 463 

dificulta o estabelecimento das plântulas recrutadas (Fleury et al. 2015; Garcia et al. 2017). 464 

Populações em áreas com uso intensivo da terra e práticas inadequadas de manejo 465 

(pastagem) podem estar condenadas a declinar (Sá et al. 2018). Para diversas espécies de uso 466 

de produtos florestais não madeireiros, a colheita de frutos tem sido indicada como uma prática 467 

sustentável (Lima et al. 2013; Giroldo & Scariot 2015), mas o manejo do habitat não. 468 

Particularmente para S. coronata, uma alternativa de manejo seria um tempo de rodízio de 469 
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pastagem mais longo, por pelo menos dois anos, para a população de plântulas se estabelecer 470 

(Drumond 2007). Assim, uma pastagem após ser abandonada iria regenerar por um tempo 471 

maior, possibilitando a transição do estádio de plântulas para o estádio jovem. Uma alternativa 472 

paralela ao rodízio seria o transplantio de alguns espécimes de tempos em tempos, a fim de 473 

evitar que a espécie venha ser extinta da região. 474 

 475 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  476 

As sementes são o principal meio para que as espécies possam colonizar outras áreas e 477 

se perpetuarem, através da dispersão. O uso e o manejo da terra têm afetado a estrutura do 478 

habitat (e.g. alteração de condições abióticas, perda de diversidade vegetal e vertebrados 479 

dispersores), trazendo consequências negativas para o destino de sementes (maior dessecação 480 

e menor porcentagem germinação) e, consequentemente, para estrutura populacional de S. 481 

coronata. A variação interanual de fatores climáticos pode atenuar estes fatores de mortalidade, 482 

embora, não necessariamente implique em maior sobrevivência de plântulas. Ressalta-se que 483 

estas conclusões foram obtidas através de sementes enterradas, simulando a dispersão por 484 

vertebrados-enterradores de sementes, e que o mesmo padrão pode não ocorrer para sementes 485 

acima o solo. Entretanto, estes resultados contribuem diretamente para futuras pesquisas 486 

interessadas em aplicar a semeadura e estimular o crescimento populacional desta palmeira.  487 

A população de S. coronata no habitat natural indica um estado de regeneração, mas os 488 

efeitos antropogênicos atuam como fator limitante para o recrutamento de indivíduos jovens. O 489 

habitat manejado revela um estado crítico para a estrutura populacional, pois a sua composição 490 

é quase exclusiva de indivíduos adultos reprodutivos e possuem grandes chances de senescência 491 

em anos futuros. Caso esta prática de uso da terra se mantenha, há crítica da probabilidade de 492 

risco de extinção local em resposta às pressões humanas. Embora este estudo seja restrito 493 

espacialmente, sua abordagem explora o efeito de pastagens sobre a estrutura populacional de 494 
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S. coronata no semiárido nordestino e pode refletir o que também está acontecendo para as 495 

demais populações desta espécie na Caatinga. Uma interferência imediata na prática de manejo 496 

do habitat se faz necessária, a fim de garantir a viabilidade da população S. coronata em longo 497 

prazo e a manutenção da prática de colheita de frutos ao longo das gerações.  498 

 499 
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TABELAS 

 

Tabela 1 Percentual total (média ± EP) das sementes de Syagrus coronata (Arecaceae) em cada categoria de 

destino nos Experimentos I e II após 240 dias de avaliação no semiárido baiano. Os números entre parênteses 

correspondem ao erro padrão da média. 

Categorias de destino            Experimento   

 I II F P 

Removidas por Vertebrados 25,29% (±0,58) 8,57% (±0,25) 7,89 < 0,01 

Predadas por Insetos 4,70% (±0,17) 10,28% (±0,19) 4.29 < 0,05 

Atacadas por Patógenos 8,82% (±0,23) 2,85% (±0,11) 5,87 < 0,05 

Germinadas 27,94% (±0,41) 75,42% (±0,32) 66.46 < 0,001 

Dessecadas 33,23% ±0,56) 2,85% (±0,09) 40.99 < 0,001 

 

Tabela 2. Número total de indivíduos nos diferentes estádios ontogenéticos, em habitats natural e manejado, em 

uma área de Caatinga do semiárido baiano. Os valores dentro dos parênteses na mesma linha correspondem à 

densidade absoluta (indivíduos/ha) para cada habitat. Os valores entre parênteses na última linha correspondem à 

densidade absoluta total na área de estudo.  
Plântula Infante Jovem  Adulto 

imaturo 

Adulto 

reprodutivo 

Total 

Geral 

Natural 1.694 

(2.117,50) 

29 

(36,25) 

65 

(81,25)  

34  

(42,50) 

268  

(335,00) 

2090 

(2.612,50)  
Manejado 6  

(7,50) 

0  

(0,00) 

0 

 (0,00) 

0 

 (0,0)  

39  

(48,75) 

45  

(56,25) 

TOTAL  1700 

(1.062,50) 

29 

(18,12) 

65 

(40,62) 

34 

(21,25) 

307 

(191,87) 

2135 

(1.334,37) 

 

Tabela 3. Densidade (média ± EP) de estádios ontogenéticos de Syagrus coronata (Arecaceae) por  parcela entre 

habitats natural e manejado no semiárido baiano (n = 40). 

Estádios            Habitat   

 Natural Manejado F P 

Plântula 84,70 ±5,66  0,30 ± 0,17 108,00 < 0,001 

Infante  1,45 ± 0,45 0,00 ± 0,00 4.92 < 0,05 

Jovem  3,25 ± 0,95 0,00 ± 0,00 5,65 < 0,01 

Adulto Imaturo  1,70± 0,42 0,00 ± 0,00 7,61 < 0,01 

Adulto Reprodutivo  3,40 ± 1,28 1,95 ±0,35 35,98 < 0,001 
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FIGURAS 

 

Figura 1.  Precipitação total média mensal histórica (barras) de 2005-2015 e precipitação total mensal durante o 

período de estudo: 2016-2017 (círculo sem preenchimento) e 2017-2018 (círculo preenchido). Dados obtidos por 

estação meteorológica do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) localizada no   

município de Senhor do Bonfim, no semiárido baiano. 
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Figura 2: Fotos dos estádios ontogenéticos de Syagrus coronata (Arecaeae) no semiárido baiano. A e B Plântula; 

C: Infante; D: Jovem; E: Adulto imaturo; F e G: Adulto reprodutivo. 
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Figura 3. Percentual das sementes de Syagrus coronata (Arecaceae) em cada categoria de destino após 240 dias 

nos: (A) Experimento I e (B) Experimento II, em habitats natural e manejado no semiárido baiano. 
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Figura 4. Probabilidade de ocorrência dos eventos para as categorias Removidas por Vertebrados, Predadas por 

Insetos e Germinadas ao longo do tempo durante o Experimento I (A) (C) (E) e o Experimento II (B) (D) (F), em 

habitats natural e manejado no semiárido baiano.  
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Figura 5. Percentual de registros dos estádios ontogenéticos de Syagrus coronata encontrados em habitats  natural 

e manejado  no semiárido baiano. 
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ANEXO 1: Imagens da amostragem de destino de sementes 

 

Anexo 1. Imagens da amostragem de destino de sementes no semiárido baiano. A: Ponto de enterramento das 

sementes. B, C e D correspondem às categorias de destino de sementes registradas neste estudo.  B: Predada por 

Inseto; C: Germinada; D: Sementes levadas ao laboratório para avaliação do destino (Dessecadas). 
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qualified reviewers and act as a focus for attracting a wide range of contributions from countries 

across the region. 

Austral Ecology publishes original papers describing experimental, observational or theoretical 

studies on terrestrial, marine or freshwater systems, which are considered without taxonomic 

bias. Special thematic issues are published regularly, including symposia on the ecology of 

estuaries and soft sediment habitats, freshwater systems and coral reef fish. 

3. MANUSCRIPT CATEGORIES AND REQUIREMENTS 

Research Article 

Original papers describing experimental, observational or theoretical studies on terrestrial, 

marine or freshwater systems, which are considered without taxonomic bias.  

Abstract: 300 words unstructured 

Main text: 7000 words, not including the abstract, references, tables or figures. 

Review Article 

Review articles that are brief, synthetic and/or provocative will be considered. Please contact 

the Managing Editor if you would like to write such a review with a pre-submission enquiry - 

a 300 word proposal identifying the key areas/topics for discussion.  

Abstract: 300 words unstructured 

Main text: 7000 words, not including the abstract, references, tables or figures. 

Research Note 

Shorter research articles, with null results from well-conceived experiments encouraged.  Data 

to be supplied supplementary material. 

Abstract: 200 words, unstructured 

Main text word limit: 2000 words (not including abstract, references, tables and figures) 

References: 20 references max. 

Figures/tables:  Maximum 3 items tables or figures (no more 1 page in total length for both). 

Invited Reviews 

Review articles that are brief, synthetic and/or provocative are occasionally commissioned by 

the Editors. These submissions are reviewed under the journal’s usual standards. It is normal 

for there to be some negotiation between the invited author and the commissioning Editor about 

the content and timing of any invited submission. 
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New manuscript categories 

Forum 

Abstract: N/A 

Word limit: 1000 words, not incl. references, figures or tables 

Figures and tables: 2 of each max. 

These are short communications presenting opinions on, or responses to, material published in 

the journal. Re-analysis of the original data presented in the focal article is encouraged. 

However new data should not generally be presented. Forums should be submitted promptly, 

ideally within 12 months of publication of the original article. Forum articles will be assessed 

by three members of the Austral Ecology Editorial Board and, if deemed to be of sufficient 

broad interest to our readership, will usually be sent for external peer review. If accepted, they 

will be held from publication while the authors of the original article are invited to respond. 

Authors of the original article are not required to write a forum response and are given a set 

time frame if they choose to do so. If accepted, both Forum articles will then be published 

together in an issue. If factual errors with the data or analyses presented in the original article 

come to light, these will be investigated before publication of the Forum article(s) and a 

correction notice will be published either instead of or as well as the Forum article(s). 

·         Designed to facilitate debate 

·         short communications presenting opinions on, or responses to, material published in the 

journal. 

·         Submitted within 12 months of publication of the original article. 

·         Will be peer-reviewed if considered to be of sufficiently broad interest to the readership. 

Ecological Toolkit 

Abstract: 300 words 

Main text: 7000-word limit, not including references, tables and figures. 

* Supplementary material (datasets, codes, field notes etc.) expected. 

‘Ecological Toolkit’ articles are instructional papers that aim to serve as a practical guide for 

ecologists in applying a specific method (e.g. analysis, experimental system or modelling 

approach) to their research. The aim is not to provide a comprehensive review of the uses of 

specific models or techniques, nor to review the empirical results of their application to 

ecological data sets. 

Important sections and areas to cover: 

Introduction 
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As with all articles, the introduction should provide ecological context, and in this case setting 

out the ecological questions and problems that have motivated the use of this method. 

Explanation of the method 

A very brief historical background. Why is the method useful for investigating or analysing the 

topic in question? Provide some details on the method’s applications. 

How to use 

Outline the requirements for framing hypotheses, data and computing, experimental constraints 

and statistical power. 

Worked examples 

Papers should include at least two tutorials, with a step-by step demonstration of the method. 

Figures and mathematical formulations are particularly useful here. Where possible, tutorials 

and examples should include those using the R statistical package or other freeware. 

Tools 

Describe the available tools (e.g. software) and where they can be obtained. It can be helpful to 

provide a table giving an overview. 

Hands on 

You should provide some sample data in the supporting information for readers to try the 

method for themselves. 

Other possibilities and developments 

How else may this method be utilised and developed? 

Caveats and pitfalls 

Limitations and common examples of misuse or misunderstanding of the method, and how to 

deal with or avoid these in ones’ research.  

Additional resources 

It is helpful to include a section at the end providing links to relevant tutorials, notes, etc. 

Natural History Notes  

Abstract: 300 words 

Main document: 1500 words (not including abstract or references). 

Submissions about animals, plants, fungi, or microorganisms are all welcome. Submissions 

should consist of at least one striking, high-quality photo/ drawing documenting some 
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interesting or previously unknown aspect of an organism's life cycle or ecology, accompanied 

by an essay of no more than 1500 words total, explaining why it is scientifically interesting or 

significant.  

• Should be accessible to both scientific and non-scientific communities. 

• accompanied by an illustrative photo/ line drawing. 

• Illustrate a rare, unusual, or fascinating organism, behaviour, process, or other natural 

phenomenon that will inspire and engage us in natural history 

• Describe something new or important in southern hemisphere ecology that challenges existing 

theories and points in new directions 

• Raise open questions or generate new hypotheses 

  

Acceptance Criteria 

1. Normally the paper should relate to ecosystems in the Southern Hemisphere, although 

general theoretical papers are acceptable, as are those with a Northern Hemisphere basis, but 

that have implications for Southern Hemisphere ecosystems. 

2. The paper can describe studies in terrestrial, aquatic or marine habitats. They can be at a 

local, regional or global scale but should be set in a broad ecological context, and contribute 

new information towards some general question. Specifically, we do not publish papers that 

simply describe an ecosystem or a local ecological pattern. Nor do we publish papers that ask 

ecological questions that are only relevant to some local region (e.g. how does fire affect plant 

communities in the Mount Lofty Ranges, South Australia), although local studies that can make 

new contributions to broader generalizations can be accepted. 

3. A review paper should not just list all of the relevant publications but should provide insights, 

by some novel synthesis or analysis, of trends that can be revealed from previously published 

research. 

4. The paper should ask questions relating to the patterns observed in ecosystems, at the level 

of the individual organism, the population, the ecological community or the landscape. The 

study might be motivated by either basic or applied research questions. Sometimes those 

questions and the derived explanations will have relevance to ecosystem management issues, 

but the papers in Austral Ecology should focus on the science in the study. The results of the 

study might form the basis for management or policy recommendations, which should be 

submitted to alternative publishing outlets. 

5. Papers can cover a broad range of ecological topics from landscape ecology and ecosystem 

dynamics to individual population dynamics and behavioural ecology. 

6. The paper needs a logical structure with a specific question that is addressed by the methods 

and analysis. 
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7. Conclusions need to be supported by the results presented. 

8. Studies need to be well supported by appropriate statistical analyses that are reported in 

sufficient detail to allow readers to assess the rigour of the conclusions. Where replication is 

impractical, the implications for interpretation should be acknowledged. 

4. PREPARING YOUR SUBMISSION 

General Style Points 

• Manuscripts should be double-spaced. 

• The journal uses UK spelling. 

• All measurements must be given in SI units 

• Abbreviations should be used sparingly. Initially use the word in full, followed by the 

abbreviation in parentheses. Thereafter use the abbreviation. 

• At the first mention of a chemical substance, give the generic name only. 

• Trade names should not be used.   

• Continuous line numbering must be enabled in the main document. 

• Please upload the title page and main document as Word files. 

Cover letter 

Austral Ecology requires all submissions to include a cover letter which contains the following 

(where applicable): 

• A statement that the journal is not published or being considered elsewhere; 

• Conflict of interest/funding disclosure; 

• A statement regarding the significance/interest of the work to readers of the journal. 

• Acknowledgment that all authors have contributed to the work. 

Parts of the Manuscript 

The manuscript should be submitted in separate files: title page; main text file; figures. 

Title page 

The title page should contain: 

(i) a short informative title that contains the major key words. The title should not contain 

abbreviations (see Wiley's best practice SEO tips); 

(ii) the full names of the authors; 

(iii) the author's institutional affiliations at which the work was carried out; 

(iv) the full postal and email address, plus telephone number, of the author to whom 

correspondence about the manuscript should be sent; 

(v) acknowledgements. 

The present address of any author, if different from that where the work was carried out, should 

be supplied in a footnote. 

http://www.wileyauthors.com/seo
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Acknowledgements: The source of financial grants and other funding should be acknowledged, 

including a frank declaration of the authors’ industrial links and affiliations. The contribution 

of colleagues or institutions should also be acknowledged. 

Main text 

The main text file should be presented in the following order: (i) title, abstract and key words, 

(ii) main text, (iii) references, (iv) tables (each table complete with title and footnotes) (v) figure 

legends, (vi) appendices (if relevant). Figures and supporting information should be supplied 

as separate files. 

Footnotes to the text are not allowed and any such material should be incorporated into the text 

as parenthetical matter.   

Abstract 

Articles must have an abstract that states in 300 words or less the purpose, basic procedures, 

main findings and principal conclusions of the study. The abstract should not contain 

abbreviations or references. The names of organisms used should be given. 

Keywords 

Five key words should be supplied below the abstract for the purposes of indexing.   

Text 

Authors should use the following subheadings to divide the sections of their manuscript: 

Introduction, Methods, Results, Discussion, Species Nomenclature, Acknowledgements, 

References. These sections of the text should be less than 7,500 words. 

Introduction: This section should include sufficient background information to set the work in 

context. The aims of the manuscript, and why these aims are of broad ecological interest, should 

be clearly stated. The introduction should not contain either findings or conclusions. 

Methods: This should be concise but provide sufficient detail to allow the work to be repeated 

by others. 

Results: Results should be presented in a logical sequence in the text, tables and figures; 

repetitive presentation of the same data in different forms should be avoided. The results should 

not contain material appropriate to the Discussion. 

Discussion: This should consider the results in relation to any hypotheses advanced in the 

Introduction and place the study in the context of other work. Only in exceptional cases should 

the Results and Discussion sections be combined.   

Species nomenclature: When the generic or specific name of the major study organism(s) is 

first used, the taxonomic family or affiliation should also be mentioned, both in the abstract and 

in the body of the text.   

Upon its first use in the title, abstract and text, the common name of a species should be 

followed by the scientific name (genus and species) in parentheses. However, for wellknown 

species, the scientific name may be omitted from the article title. If no common name exists in 

English, the scientific name should be used only.   
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References 

The Harvard (author, date) system of referencing is used. Consult a recent issue of the journal 

for the referencing format. 

Personal communications, unpublished data and publications from informal meetings are not 

to be listed in the reference list but should be listed in full in the text with a year date (e.g. A. 

Smith, unpublished data, 2000).   

References in articles: We recommend the use of a tool such as EndNote or Reference Manager 

for reference management and formatting. 

EndNote styles can be searched for here: http://www.endnote.com/support/enstyles.asp 

Reference Manager styles can be searched for here: 

http://www.refman.com/support/rmstyles.asp   

Tables 

Tables should be self-contained and complement, but not duplicate, information contained in 

the text. Tables should be numbered consecutively in Arabic numerals. Column headings 

should be brief, with units of measurement in parentheses; all abbreviations should be defined 

in footnotes. Footnote symbols: †, ‡, §, , should be used (in that order) and *, **, *** should 

be reserved for P values. The table and its legend/footnotes should be understandable without 

reference to the text.   

Figure Legends 

Legends should be concise but comprehensive – the figure and its legend must be 

understandable without reference to the text. Include definitions of any symbols used and 

define/explain all abbreviations and units of measurement. 

Preparing Figures 

Although we encourage authors to send us the highest-quality figures possible, for peer-review 

purposes we are happy to accept a wide variety of formats, sizes, and resolutions. 

Click here for the basic figure requirements for figures submitted with manuscripts for initial 

peer review, as well as the more detailed post-acceptance figure requirements. 

Colour figures: Figures submitted in colour will be reproduced in colour online free of charge. 

Please note, however, that it is preferable that line figures (e.g. graphs and charts) are supplied 

in black and white so that they are legible if printed by a reader in black and white. 

Appendices 

Appendices will be published after the references. For submission they should be supplied as 

separate files but referred to in the text. 

Supporting Information 

http://www.endnote.com/support/enstyles.asp
http://www.refman.com/support/rmstyles.asp
http://media.wiley.com/assets/7323/92/electronic_artwork_guidelines.pdf
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Supporting information is information that is not essential to the article but that provides greater 

depth and background. It is hosted online, and appears without editing or typesetting. It may 

include tables, figures, videos, datasets, etc. Click here for Wiley’s FAQs on supporting 

information. 

Note, if data, scripts or other artefacts used to generate the analyses presented in the paper are 

available via a publicly available data repository, authors should include a reference to the 

location of the material within their paper. 

Supporting figures, tables and files should be labelled consecutively as Appendix S1, Appendix 

S2, etc. Authors should refer to this material in the text of their papers using those titles. Authors 

are also requested to provide abbreviated headings of no more than 100 characters including 

spaces for each of their figures and tables of Supporting Information and include a list of these 

abbreviated headings after the reference list. 

Wiley Author Resources 

Wiley has a range of resources for authors preparing manuscripts for submission available here. 

In particular, authors may benefit from referring to Wiley’s best practice tips on Writing for 

Search Engine Optimization. 

Editing, Translation and Formatting Support: Wiley Editing Services can greatly improve the 

chances of your manuscript being accepted. Offering expert help in English language editing, 

translation, manuscript formatting and figure preparation, Wiley Editing Services ensures that 

your manuscript is ready for submission. 

6. EDITORIAL POLICIES AND ETHICAL CONSIDERATIONS 

Editorial Review and Acceptance 

Austral Ecology is single-blind peer reviewed unless otherwise stated. 

Research Ethics 

Papers describing experiments that involve procedures that could impact on the welfare of 

vertebrate animals must include a statement that the reseach has been approved by an 

appropriate animal welfare or ethics committee, and that it conforms to the national guidelines 

for animal usage in research. 

Publication Ethics 

This journal is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE). Read our Top 10 

Publishing Ethics Tips for Authors here. Wiley’s Publication Ethics Guidelines can be found at 

https://authorservices.wiley.com/ethics-guidelines/index.html 

Data Sharing and Data Accessibility 

The journal encourages authors to share the data and other artefacts supporting the results in 

the paper by archiving it in an appropriate public repository. Authors should include a data 

http://www.wileyauthors.com/suppinfoFAQs
http://www.wileyauthors.com/prepare
http://www.wileyauthors.com/seo
http://www.wileyauthors.com/seo
http://wileyeditingservices.com/en/
http://publicationethics.org/
http://www.wileyauthors.com/ethics
https://authorservices.wiley.com/ethics-guidelines/index.html


76 
 

accessibility statement, including a link to the repository they have used, in order that this 

statement can be published alongside their paper. 

7. AUTHOR LICENSING 

If your paper is accepted, the author identified as the formal corresponding author will receive 

an email prompting them to log in to Author Services, where via the Wiley Author Licensing 

Service (WALS) they will be required to complete a copyright license agreement on behalf of 

all authors of the paper. 

Authors may choose to publish under the terms of the journal’s standard copyright agreement, 

or OnlineOpen under the terms of a Creative Commons License. 

General information regarding licensing and copyright is available here. To review the Creative 

Commons License options offered under OnlineOpen, please click here. (Note that certain 

funders mandate that a particular type of CC license has to be used; to check this please click 

here.) 

Self-Archiving definitions and policies. Note that the journal’s standard copyright agreement 

allows for self-archiving of different versions of the article under specific conditions. Please 

click here for more detailed information about self-archiving definitions and policies. 

Open Access fees: If you choose to publish using OnlineOpen you will be charged a fee. A list 

of Article Publication Charges for Wiley journals is available here. 

Funder Open Access: Please click here for more information on Wiley’s compliance with 

specific Funder Open Access Policies. 

8. PUBLICATION PROCESS AFTER ACCEPTANCE 

Accepted article received in production 

When your accepted article is received by Wiley’s production production team, you 

(corresponding authors) will receive an email asking you to login or register with Author 

Services. You will be asked to sign a publication licence at this point. 

Proofs 

Authors will receive an e-mail notification with a link and instructions for accessing HTML 

page proofs online. Page proofs should be carefully proofread for any copyediting or typesetting 

errors. Online guidelines are provided within the system. No special software is required, all 

common browsers are supported. Authors should also make sure that any renumbered tables, 

figures, or references match text citations and that figure legends correspond with text citations 

and actual figures. Proofs must be returned within 48 hours of receipt of the email. Return of 

proofs via e-mail is possible in the event that the online system cannot be used or accessed. 

Early View 

The journal offers rapid speed to publication via Wiley’s Early View service. Early View 

(Online Version of Record) articles are published on Wiley Online Library before inclusion in 

http://www.wileyauthors.com/onlineopen
http://www.wileyauthors.com/licensingFAQ
http://www.wileyauthors.com/OAA
http://www.wileyauthors.com/compliancetool
http://www.wileyauthors.com/APCpricing
http://www.wileyauthors.com/funderagreements
https://authorservices.wiley.com/bauthor/
https://authorservices.wiley.com/bauthor/
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-404512.html#ev
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an issue. Note there may be a delay after corrections are received before your article appears 

online, as Editors also need to review proofs. Once your article is published on Early View no 

further changes to your article are possible. Your Early View article is fully citable and carries 

an online publication date and DOI for citations. 

9. POST PUBLICATION 

Access and sharing 

When your article is published online: 

• You receive an email alert (if requested). 

• You can share your published article through social media. 

• As the author, you retain free access (after accepting the Terms & Conditions of use, you 

can view your article). 

• The corresponding author and co-authors can nominate up to ten colleagues to receive a 

publication alert and free online access to your article. 

You can now order print copies of your article (instructions are sent at proofing stage). 

Now is the time to start promoting your article. Find out how to do that here. 

Measuring the impact of your work 

Wiley also helps you measure the impact of your research through our specialist partnerships 

with Kudos and Altmetric. 

Author Guidelines Updated 7 February 2017 
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