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RESUMO
A fragmentação florestal é uma das ameaças a biodiversidade e gera consequências
negativas como: a criação de remanescentes de tamanhos e formas variados e aumento
do efeito de borda. A Floresta Atlântica se encontra totalmente fragmentada, possuindo
remanescentes de diversos tamanhos, mas predominantemente pequenos e com bordas
bastante acentuadas. Essas alterações do ambiente natural afetam, não apenas a
diversidade taxonômica, mas também a diversidade funcional, podendo ter consequências
nas funções ecológicas mediadas pelos besouros rola-bosta. Nosso objetivo foi verificar
se o tamanho e a distância de borda dos remanescentes florestais influenciam na
diversidade taxonômica (riqueza e abundância) e diversidade funcional de besouros rolabosta, assim como no desempenho de funções por eles realizadas, como remoção de fezes
e dispersão secundária de sementes. Amostramos as comunidades de besouros rola-bosta
em sete remanescentes florestais na Floresta Atlântica situadas no estado da Bahia
(Brasil), com áreas entre 8,22 e 2746 hectares. Além das amostras da comunidade de
besouros rola-bosta, conduzimos experimentos para obtenção dos dados sobre execução
das funções ecológicas. Houve redução da diversidade taxonômica (riqueza da
comunidade total e de roladores) nos menores remanescentes florestais e redução da
função de dispersão de sementes grandes (por enterradores) com a diminuição da área. A
distância de borda influenciou positivamente a dispersão de sementes grandes por
enterradores e negativamente a abundância de residentes. Já a interação entre tamanho de
remanescente e borda afetou negativamente a abundância total, de roladores e de
enterradores. A comunidade total e as diferentes guildas de besouros rola-bosta
responderam de formas diferentes aos índices de diversidade funcional. Para a
comunidade total, a riqueza funcional e a média ponderada pela comunidade (CWM) do
comprimento foram afetados negativamente pelo tamanho do remanescente, mas para o
CWM da metatíbia há um aumento nas menores áreas. A dispersão funcional, a riqueza
funcional, a uniformidade funcional, CWM do comprimento, CWM do peso e CWM da
protíbia de roladores, também foram influenciadas negativamente pela redução da área.
Já para os enterradores, a dispersão funcional, a divergência funcional e o CWM da
metatíbia, houve um aumento nas menores áreas amostradas. Pequenos remanescentes e
maior efeito de borda, afetam de forma negativa os roladores e enterradores. Os roladores
são mais vulneráveis em colonizar áreas menores, com maior efeito de borda e com pouca
disponibilidade de recursos. A complementariedade entre as guildas de besouros rolabosta mostra-se necessária para execução as funções ecológicas.

Palavras-chaves: Guildas funcionais, besouro rola-bosta, floresta tropical, remoção de
fezes, dispersão secundária de sementes.

ABSTRACT
Forest fragmentation is one of the threats to biodiversity and has negative consequences,
such as the creation of remnants of varying sizes and shapes and an increase in the edge
effect. The Atlantic Forest is totally fragmented, with remnants of different sizes, but
predominantly small and with very sharp edges. These changes in the natural environment
affect not only taxonomic diversity, but also functional diversity, which may have
consequences for ecological functions mediated by dung beetles. Our objective was to
verify if the size and distance to the edge of the forest remnants influence the taxonomic
diversity (richness and abundance) and functional diversity of dung beetles, as well as in
the performance of functions performed by them, such as removal of dung and secondary
dispersion of seeds. We sampled the dung beetle communities in seven forest remnants
in the Atlantic Forest located in the state of Bahia (Brazil), with areas between 8,22 and
2746 hectares. In addition to samples from the dung beetle community, we conducted
experiments to obtain data on the performance of ecological functions. There was a
reduction in taxonomic diversity (richness of the total community and of rollers) in the
smallest forest remnants and a reduction in the function of large seeds dispersal (by
tunellers) with the reduction of the area. The distance to the edge influenced positively
the dispersion of large seeds by burials and negatively the abundance of residents. The
interaction between remnant size and distance to the edge negatively affected the total
abundance of rollers and tunellers. The total community and the different guilds of dung
beetles responded in different ways to the functional diversity indices. For the total
community, the functional richness and the community weighted average (CWM) of the
length were negatively affected by the size of the remainder, but for the CWM of the
metatibia there is an increase in the smaller areas. Functional dispersion, functional
richness, functional uniformity, CWM in length, CWM in weight and CWM in roller
protibia were also negatively influenced by the reduction in area. As for the tunellers, the
functional dispersion, the functional divergence and the CWM of the metatibia, there was
an increase in the smaller sampled areas. Small remnants and greater edge effect,
negatively affect rollers and tunellers. Rollers are more vulnerable to colonizing smaller
areas, with a greater edge effect and with little availability of resources. The
complementarity between guilds of dung beetles is necessary to execution out ecological
functions.
Keywords: Functional guilds, dung beetle, rainforest, feces removal, secondary seed
dispersal.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Representação das guildas funcionais de besouros rola-bosta. A= Paracoprídeo
ou enterrador, B= Telecoprídeo ou rolador e C= Endocoprídeo ou residente. Fonte:
Adaptado de Bornemissza (1976)................................................................................... 19
Fig. 1. Mapa da distribuição dos remanescentes florestais de Floresta Atlântica
amostrados. (A1 - Fazenda Bonanza (8,22 ha); A2 – Trilha Prainha (44 ha); A3 – R.E.M.
Vila 5 (263 ha); A4 – R.E.M. Pancada Grande (137 ha); A5 - Papuã (1173 ha); A6 –
R.E.M. Pacangê (550 ha); A7 – Serra da Jiboia (2746 ha) ............................................ 49
Fig. 2. Relação entre tamanho dos remanescentes florestais e (a) riqueza total da
comunidade de besouros rola-bosta, (b) riqueza de roladores, (c) abundância de residentes
e (d) abundância de roladores na Floresta Atlântica, Bahia, Brasil. ............................... 57
Fig. 3. Relação entre tamanho dos remanescentes florestais e (a) Riqueza funcional (FRic)
da comunidade total de besouros rola-bosta, (b) Riqueza funcional (FRic) de roladores,
(c) Dispersão funcional (FDis) de enterradores, (d) Dispersão funcional (FDis) de
roladores, (e) Divergência funcional (FDiv) de enterradores e (f) Uniformidade funcional
(FEve) de roladores, (g) CWM metatíbia da comunidade total, (h) CWM comprimento
de roladores, (i) CWM metatíbia de roladores, (j) CWM peso de roladores, (k) CWM
metatíbia de residentes e (l) CWM protíbia de roladores na Floresta Atlântica, Bahia,
Brasil............................................................................................................................... 60
Fig. 4. Relação entre o tamanho dos remanescentes florestais e a dispersão secundária de
sementes grandes realizada por enterradores na Floresta Atlântica, Bahia, Brasil. ....... 61
Fig. 5. Relação entre a distância de borda e (a) dispersão de sementes grandes realizada
pelos enterradores, (b) abundância de residentes na Floresta Atlântica, Bahia, Brasil. . 63
Figura S 1. Relação entre a distância de borda e funções ecológicas de besouros rolabosta. (a) Remoção de fezes, (b) Dispersão secundária de sementes médias, (c) Dispersão
Secundária de sementes grandes e (d) Dispersão secundária de sementes pequenas. Onde
A= remanescentes amostrados. DS= dispersão secundária. ........................................... 88

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Explanação dos três modelos utilizados no nível de ponto amostral para cada
variável resposta (diversidade taxonômica - riqueza e abundância, remoção de fezes e
dispersão secundária de sementes). ................................................................................ 55
Tabela 2.Espécies de besouros rola-bosta coletados em sete remanescentes florestais da
Floresta Atlântica, Bahia, Brasil, com respectivas abundância e riqueza por remanescente,
valores (média e desvio padrão) de comprimento (mm), peso (g), área da protíbia (mm²)
e comprimento da metatíbia (mm), identificação de guilda funcionais (GF) e hábito
alimentar (HA). Códigos de guilda funcional: Ent=enterrador, Rol=rolador e
Res=residente. Códigos de hábito alimentar: C=coprófaga, N=necrófaga e G=generalista.
*Dados obtidos da literatura (Souza et al., 2020). .......................................................... 56
Tabela 3. Modelo aditivo generalizado (GAM) em nível de remanescente (tamanho da
área dos remanescentes) examinando a diversidade taxonômica (riqueza, abundância),
diversidade funcional (FDis, FEve, FRic, FDiv e CWM) e as funções ecológicas de
remoção de fezes e dispersão secundária de sementes pequenas (P), médias (M) e grandes
(G), pelas comunidade total e das guildas de enterradores, roladores e residentes de
besouros rola-bosta, em função da área (em log) de 7 remanescentes florestais de Floresta
Atlântica, Bahia.* P≤0.05............................................................................................... 58
Tabela 4. Tabela de seleção de modelos no nível de ponto amostral onde cada variável
foi comparada com três modelos aditivos generalizados mistos (GAMM) ou modelos
lineares generalizados mistos (GLMM), incluindo o modelo nulo que preveem a relação
entre cada variável resposta (diversidade taxonômica, remoção de fezes e dispersão
secundária de sementes) de diferentes guildas funcionais de besouros rola-bostas e a
distância de borda e tamanho da á rea dos remanescentes em 07 sítios florestais na
Floresta Atlântica, Bahia, Brasil. Modelos com ΔAICc < 2.0 foram considerados os mais
plausíveis e quando um dos modelos selecionados incluiu interação, optamos pelo mais
simples. O modelo escolhido destacado em negrito. ...................................................... 62
Tabela S 1. Taxa de remoção de fezes (%) e taxa de dispersão secundária de sementes
(%) realizada pelos roladores, enterradores e comunidade total de besouros rola-bosta em
remanescentes de Floresta Atlântica na Bahia. (A=remanescentes, P=pequenas,
M=médias e G=Grandes). Códigos dos remanescentes no texto. .................................. 87

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 12
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ......................................................................................... 14
2.1.

Fragmentação e consequências para as comunidades e ecossistemas ......................... 14

2.2.

Relação espécie-área e comunidades de besouros rola-bosta...................................... 15

2.3.

Efeito de borda e besouros rola-bosta ......................................................................... 16

2.4.

Diversidade, funções ecológicas e a atuação dos besouros rola-bosta ........................ 18

2.4.1.

Dispersão secundária de sementes .......................................................................... 20

2.4.2.

Remoção de Fezes ................................................................................................... 21

2.5.

Diversidade funcional e besouros rola-bosta............................................................... 22

2.6.

Floresta Atlântica ........................................................................................................ 23

2.6.1. Modificações da Floresta Atlântica e consequências nas comunidades de mamíferos e
besouros rola-bosta.................................................................................................................. 24
OBJETIVOS ............................................................................................................................... 25
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................ 26
CAPÍTULO 1: Influência do tamanho dos remanescentes e efeito de borda sobre padrões e
processos ecológicos de besouros rola-bosta (Coleoptera: Scarabaeinae) na Floresta Atlântica 41
Introdução ................................................................................................................................... 43
Material e métodos ...................................................................................................................... 47
Área de estudo ......................................................................................................................... 48
Amostragem e experimentos em campo .................................................................................. 49
Remoção de fezes .................................................................................................................... 50
Dispersão secundária de sementes ......................................................................................... 51
Amostragem da comunidade de besouros rola-bosta ............................................................. 51
Traços funcionais .................................................................................................................... 52
Análises estatísticas ................................................................................................................ 53
Resultados ................................................................................................................................... 55
Discussão..................................................................................................................................... 64
Conclusões .................................................................................................................................. 72
Agradecimentos........................................................................................................................... 73
Referências .................................................................................................................................. 73
Material Suplementar .................................................................................................................. 87

1. INTRODUÇÃO
A relação espécie-área (REA) é um dos fatores mais pertinente e difundido para
explicar os padrões que influenciam na distribuição e riqueza das espécies. Esta prevê um
aumento progressivo no número de espécies com o aumento da área amostral. Nas últimas
décadas, os remanescentes têm sido analisados como “ilhas” buscando entender os efeitos
da fragmentação de habitat na riqueza de espécies (Laurance et al., 2007). Em geral,
pequenos remanescentes contem não apenas uma menor riqueza de espécies, mas também
muitas vezes uma menor densidade de espécies em comparação com remanescentes
maiores, isso porque geralmente pequenos remanescentes possuem uma menor variedade
de habitats do que remanescentes grandes, além disso possuem uma maior área de borda,
o que causa perda de espécies raras e especialistas nesses habitats (Laurance &
Vasconcelos, 2009). A maior parte do ambiente natural em todo mundo foi reduzida a
manchas pequenas, dispersas e com grandes áreas de borda, por isso tem sido importante
entender como a redução do tamanho do remanescente e a acentuação das áreas de bordas,
afeta a riqueza de espécies especialmente em paisagens fragmentadas de florestas
tropicais, onde há altas taxas de diversidade e endemismo (Gardner et al., 2009; Brown,
2014). O processo de fragmentação de habitats geralmente aborda os fragmentos
remanescentes como ilhas de habitats (unidades que passam pela redução de área, além
do aspecto de sua descontinuidade ou isolamento).Esses efeitos são as principais causas
do desaparecimento de espécies atualmente, tendo uma relação entre o tamanho, a
variedade de habitats e a quantidade de espécies (Storck-Tonon et al., 2020). E os debates
relacionados à REA estão diretamente relacionados à perda de espécies em ambientes
fragmentados com bordas acentuadas e com a área diminuindo.
Conforme as paisagens florestais tornam-se fragmentadas, parte da diversidade
biológica pode se extinguir localmente ao longo do tempo, devido à redução das
populações e à migração e dispersão, pois as espécies ficam expostas a um ambiente com
condições adversas que antes não existiam (Tilman et al., 1997). As espécies respondem
de diferentes maneiras às mudanças ambientais nos remanescentes. Algumas espécies
mais sensíveis podem desaparecer ou declinar rapidamente nos remanescentes, outras
espécies toleram os distúrbios, permanecendo mais estáveis e existem espécies que
podem aumentar significativamente sua abundância (Laurance et al., 2007). O tamanho
do remanescente florestal e a quantidade de borda afeta assembleias de besouros rola-

bosta (Andresen, 2003; Souza et al., 2020), alterando a disponibilidade e qualidade de
recursos para vertebrados e, consequentemente, para as espécies de besouros rola-bosta,
que utilizam majoritariamente detritos de origem animal como recursos alimentares e
reprodutivos, tendo efeitos sobre riqueza e abundância desses insetos em relação a
florestas intactas (Nichols et al., 2007, 2008).
Os besouros rola-bosta (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) desempenham
diversas funções ecológicas, que proporcionam benefícios para os ecossistemas onde
estão presentes (Nichols et al., 2008). Estas funções estão associadas ao seu hábito
alimentar e de reprodução, e têm implicações positivas no ciclo de nutrientes, bioturbação
e dispersão secundária de sementes (Nichols et al., 2008; Griffiths et al., 2015). Os
besouros rola-bosta são atraídos por fezes de vertebrados e podem atuar como dispersores
secundários de sementes, já que os vertebrados frugívoros frequentemente têm em suas
fezes sementes resultantes de sua alimentação (Andresen, 2003). A ação de enterrar fezes
que contem sementes, cria inúmeras vantagens para as plantas, como diminuição da
predação das sementes e da competição entre plântulas (Andresen, 1999, 2002). Essa
função ecológica está relacionada, portanto, à manutenção da biodiversidade vegetal,
recomposição de suas populações e formação de bancos de sementes. Se ocorrer
diminuição da diversidade de besouros rola-bosta, as funções ecológicas são
comprometidas, e o funcionamento do ecossistema é prejudicado, podendo inclusive
afetar o processo de regeneração das florestas. A utilização dos besouros rola-bosta no
monitoramento de alterações ambientais tem focado em medidas taxonômicas ou
tradicionais de biodiversidade (Nichols et al., 2007), mas há um crescente número de
trabalhos com abordagem baseada nas funções ecológicas desempenhadas por esses
insetos, com base em seus atributos funcionais (biomassa, dieta, estratégia alimentar e
período de atividade) (Nichols et al., 2008; Barragán et al., 2011; Dangles et al., 2012;
Batilani-Filho & Hernandez, 2017). A diversidade funcional refere-se à diversidade de
caracteres das espécies que compõem uma comunidade, que pode afetar o funcionamento
do ecossistema (Tilman, 2001; Casanoves et al., 2011). Através dela podemos observar a
resposta das espécies aos processos ecológicos utilizando atributos funcionais por ter uma
maior relação com os processos atuantes na estruturação de comunidades (Díaz & Cabido,
2001).

Sendo assim, é importante a realização de pesquisas em ambientes fragmentados
como a Floresta Atlântica, que possui a maior parte de suas áreas reduzidas a pequenos
remanescentes, para obter informações de como as comunidades de besouros rola-bosta
estão sendo afetadas, não só na riqueza e abundância de espécies, mas também como a
diversidade funcional e as funções ecológicas exercidas por esses besouros estão sendo
influenciados nesses locais. Espera-se com esse estudo responder como a área dos
remanescentes florestais e efeito de borda em Floresta Atlântica do estado da Bahia,
influenciam na diversidade taxonômica, funcional e funções ecológicas (remoção de
fezes e dispersão secundária de sementes) exercidas pelos besouros rola-bosta
(Coleoptera: Scarabaeinae).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. Fragmentação e consequências para as comunidades e ecossistemas
Ao longo de sua existência, o homem vem provocando alterações no ambiente,
transformando

florestas

nativas

em

ambientes

altamente

fragmentados

e

consequentemente reduzindo a biodiversidade desses remanescentes (Tabarelli et al.,
2010). Diminuição de área, aumento no isolamento e ampliação da borda de
remanescentes são alguns dos efeitos ocasionados pela fragmentação do ambiente
(Fahrig, 2003, 2013), que se transformam em “ilhas” cercadas por matrizes de baixa
qualidade (Debinski & Holt, 2000). As bordas dos remanescentes são faixas de transição
entre um ambiente preservado no interior dos remanescentes e a vegetação da matriz,
sendo ecologicamente distintas de ambas as formações, sendo o efeito de borda mais
intenso em remanescentes menores (Fahrig, 2003; Laurance & Vasconcelos, 2009;
Ribeiro et al., 2009). Essa transformação causa efeitos sobre a biota, como a perda de
espécies não adaptadas às novas condições, aumento do grau de isolamento das
populações, redução do tamanho populacional e redução de complexidade de interações
ecológicas (Cardinale et al., 2012).
Conforme as paisagens florestais tornam-se fragmentadas, parte da diversidade
biológica pode se extinguir localmente ao longo do tempo, devido à redução das
populações e à migração e dispersão, pois as espécies ficam expostas a um ambiente com
condições adversas que antes não existiam (Tilman et al., 1997). As espécies respondem
de diferentes maneiras às mudanças ambientais nos remanescentes. Algumas espécies

mais sensíveis podem desaparecer ou declinar rapidamente nos remanescentes, outras
espécies toleram os distúrbios, permanecendo mais estáveis e existem espécies que
podem aumentar significativamente sua abundância (Laurance et al., 2007).
O processo de perda e fragmentação de habitats geralmente transforma os
remanescentes florestais em ilhas de habitats (unidades que passam pela redução de área,
além do aspecto de sua descontinuidade ou isolamento), e frequentemente os efeitos da
fragmentação se confundem com os efeitos da alteração da quantidade de habitat (Fahrig,
2003, 2013). Esses efeitos são as principais causas do desaparecimento de espécies
atualmente, havendo uma relação entre o tamanho dos remanescentes, a variedade de
habitats e a quantidade de espécies (Storck-Tonon et al., 2020). E os debates relacionados
à relação espécie-área (REA) estão diretamente relacionados à perda de espécies em
ambientes fragmentados com a diminuição da área. Embora o isolamento do habitat
(teoria de biogeografia de ilhas- TBI) aumente a perda de espécies na maioria dos
ecossistemas fragmentados, os efeitos da área desempenham um papel predominante,
com manchas maiores sustentando populações com um conjunto maior de espécies
(Laurance & Vasconcelos, 2009).
2.2. Relação espécie-área e comunidades de besouros rola-bosta
A relação espécie-área, mostra que as comunidades tendem a ter maior riqueza de
espécies em ambientes com maior área, sendo um dos modelos mais estudados em
ecologia para explicar os padrões que influenciam na distribuição e riqueza das espécies
(Sutherland et al., 2013), e o principal tema de investigação da TBI (MacArthur &
Wilson, 1967). Como a maior parte do ambiente natural em todo mundo foi transformada
em remanescentes descontínuos, de diversos tamanhos (em sua grande maioria pequenos
remanescentes), circundados por matrizes perturbadas (principalmente por atividades
agrícolas e pecuária) e com um aumento da área de borda, é importante entender como a
riqueza de espécies especialmente em áreas de florestas tropicais, são afetadas por esses
fatores (Gardner et al., 2009; Brown, 2014). A ideia de que manchas de habitat ou “ilhas
de remanescentes florestais” são comparáveis a ilhas oceânicas se tornou popular nos
estudos de ecologia desde a publicação da Teoria de Biogeografia de Ilhas (MacArthur &
Wilson, 1967), que busca estimar o número de espécies que uma ilha de determinado
tamanho poderá suportar. Nas últimas décadas, os remanescentes têm sido analisados

como “ilhas” buscando entender os efeitos da fragmentação de habitat na riqueza de
espécies (Laurance et al., 2007).
A redução do tamanho do remanescente florestal (e consequentemente, a
quantidade e qualidade de hábitats – Fahrig, 2013) afeta negativamente as comunidades
de vertebrados, que por sua vez consistem na principal fonte de recursos para os besouros
rola-bosta (carcaças e fezes) (Nichols et al., 2013a). Esses besouros rola-bosta, têm sido
afetados com as alterações do ambiente, sendo relatado que a perda, modificação e
fragmentação das florestas tropicais estão provocando altas taxas de extinção local nas
suas comunidades (Nichols et al., 2007; Hosaka et al., 2014b; Beiroz et al., 2016). O
efeito da área per se já foi igualmente caracterizado sobre a riqueza e abundância das
comunidades de besouros rola-bosta de ambientes fragmentados (Nichols et al., 2007),
sendo essas comunidades menos semelhantes às comunidades de florestas intactas. Além
disso, paisagens com menor densidade de borda sustentam comunidades de besouros com
diferentes requisitos de preferência alimentar, comportamento de realocação do recurso e
tamanho corporal (Souza et al., 2020). Então a perda desses organismos pode gerar efeitos
negativos nos ambientes em que estão presentes dada a importante participação desses
em diversas funções ecológicas (Nichols et al., 2007).
2.3. Efeito de borda e besouros rola-bosta
O efeito de borda é uma das consequências da fragmentação, onde as bordas do
remanescente diferem do interior do remanescente (Fahrig, 2003). A borda do
remanescente é definida como o resultado da interação entre dois ecossistemas adjacentes
(área florestada e área não florestal/matriz-área urbana, pastagem ou plantações,
separados por uma zona de transição), sendo o efeito de borda afetado pela natureza da
floresta e também pela matriz que a circunda (Murcia, 1995). Os efeitos de borda podem
ser entendidos por meio da magnitude e extensão, onde magnitude se refere à diferença
entre valores máximos e mínimos de uma determinada característica ecológica que são
medidos nas zonas de transição (Ewers & Didham, 2006). Por outro lado, a extensão
refere-se a distância na qual as mudanças nas características mensuradas são detectadas
(Ewers & Didham, 2006).
Três tipos de efeito de borda são descritos: (1) efeitos abióticos, que aborda mudanças
ambientais, como por exemplo maior intensidade luminosa e de ventos e menor umidade
do ar e do solo; (2) efeitos biológicos diretos, envolvendo alterações na abundância e

distribuição das espécies, causadas por alterações das condições físicas próxima da borda
e (3) efeitos biológicos indiretos, ligados as interações entre as espécies, tais como,
predação, parasitismo e dispersão de sementes (Murcia, 1995). Esses efeitos podem afetar
a regeneração florestal e os processos de reciclagem de nutrientes (Chen Jiquan et al.,
1995; Hagerman et al., 1999). Além disso, pode promover o estabelecimento de espécies
invasoras, aumentar a mortalidade de espécies arbóreas (como espécies de sombra) e
também alterar as caraterísticas físicas e a fertilidade do solo (de Oliveira et al., 2014).
Dentro do mesmo habitat, os efeitos de borda podem variar, devido aos aspectos da
borda, idade da borda, estrutura da vegetação, influência de animais, formato e tamanho
do remanescente (Laurance et al., 2007). Áreas com bordas “abruptas”, geradas pela
pecuária ou a construção de estradas, apresentam um maior efeito de borda, do que as
bordas mais “suaves”, produzidas por regeneração natural ou agroflorestas (Barnes et al.,
2014). Além disso, remanescentes de menor tamanho podem sofrer maiores impactos
com o efeito de borda em comparação com remanescentes maiores (Laurance et al.,
2002), pelo fato de possuírem uma área de interior bem menor (Ranta et al., 1998),
resultando assim numa comunidade menos complexa (Herrmann et al., 2005).
O efeito de borda pode ser considerado como um filtro ambiental, sendo algumas
espécies favorecidas pelo habitat de borda, aumentando assim a abundância de algumas
espécies, enquanto outras espécies diminuem sua abundância por não se adaptarem ao
novo ambiente formado pela borda (Murcia, 1995; Laurance et al., 2002). Então espécies
raras ou muito especializadas, com pequena capacidade de dispersão, parecem ser mais
afetadas pelo efeito de borda (Turner, 1996).
Para as comunidades de besouros rola-bosta, as bordas influenciam negativamente
esses besouros, sendo descrito na literatura que a riqueza, biomassa, composição das
espécies e abundância são frequentemente influenciados pelo efeito de borda (Spector &
Ayzama, 2003; Filgueiras et al., 2015; Martello et al., 2016; Souza et al., 2020). Além
disso, a borda também tem efeitos negativos nas funções ecológicas desempenhadas por
esses besouros, como a remoção de fezes e carcaça, remoção de solo e dispersão
secundária de sementes (Amézquita & Favila, 2011; Santos-Heredia et al., 2011; Slade
et al., 2011; Hosaka et al., 2014a; Batilani-Filho & Hernandez, 2017; França et al., 2017).

2.4. Diversidade, funções ecológicas e a atuação dos besouros rola-bosta
A grande maioria dos besouros rola-bosta é coprófaga, mas algumas espécies
possuem outras preferências alimentares como fungos, frutos e matéria vegetal em
decomposição e carcaças (Simmons & Ridsdill-Smith, 2011). Essas diferenças na dieta
podem ter sido determinadas evolutivamente, ou mesmo ecologicamente, porque quando
os recursos que utilizam não estão disponíveis, esses besouros rola-bosta recorrem (ou
podem ter recorrido no passado) a outras fontes de alimentos (da Silva & Audino, 2011).
Essa diversificação alimentar reduz a concorrência interespecífica, o que permite a
coexistência de diversas espécies em uma região (Cajaiba et al., 2017). Acredita-se que a
evolução da preferência alimentar dos besouros rola-bosta esteja associada às grandes
extinções de mamíferos que ocorreram no Quaternário, levando os besouros a explorar
outros nichos alimentares como a necrofagia (Philips, 2011).
O modo como os besouros rola-bosta utilizam o recurso alimentar leva a divisão
em três guildas funcionais, sendo denominadas como: telecoprídeos (roladores),
paracoprídeos (enterradores) e endocoprídeos (residentes) (Figura 1). Os roladores
formam bolas alimentares e/ou reprodutivas e as transportam para um local próximo ao
recurso - hábito reconhecido para a atribuição generalista do grupo como “rola-bosta”; os
enterradores, cavam túneis logo abaixo do recurso, enterrando as bolas de recursos; e os
residentes, nidificam e se alimentam dentro ou sobre o recurso (Milotić et al., 2016). Em
decorrência desses hábitos detritívoros, tanto para a alimentação dos adultos como das
larvas (usam detritos na nidificação), acabam por executar algumas funções ecológicas.

Figura 1. Representação das guildas funcionais de besouros rola-bosta. A= Paracoprídeo ou enterrador, B=
Telecoprídeo ou rolador e C= Endocoprídeo ou residente. Fonte: Adaptado de Bornemissza (1976).

Dentre as funções de maior interesse humano para a produção pecuária, estão o
controle de parasitas e moscas hematófagas e detritívoras, ciclagem de nutrientes enriquecimento do solo de pastagens, e descompactação do solo de pastagens, pelo
consumo e enterramento de fezes (Beynon et al., 2015). No entanto, apresentam outras
funções diretamente relevantes para o funcionamento e manutenção dos ecossistemas,
como umidificação edáfica e ciclagem de nutrientes (Bang et al., 2005; Nichols et al.,
2008) e dispersão secundária de sementes contidas em fezes de frugívoros (Vulinec, 2002;
Andresen, 2003).
A elevada fidelidade ambiental dos besouros rola-bosta explica o quanto a
alteração ambiental do habitat florestal afeta suas comunidades, através não apenas da
mudança de microclima, mas também pelo impacto sobre os vertebrados que provém seus
recursos alimentares e reprodutivos (Estrada & Coates-Estrada, 2002; Halffter &
Arellano, 2002; Scheffler, 2005; Nichols et al., 2007, 2013b; Gardner et al., 2009; Barlow
et al., 2016). As comunidades de besouros rola-bosta são modificadas em aspectos de
composição, abundância e dimensão dos besouros predominantes em cada sistema
(Nichols et al., 2013b).

Fatores como a biomassa, tamanho corporal, sexo, guilda funcional e grau de
perturbação dos habitats influenciam nas funções ecológicas desempenhadas pelos
besouros rola-bosta (Nichols et al., 2013a; Nichols & Gómez, 2014; Gregory et al., 2015).
Besouros rola-bosta com maior biomassa tendem a remover mais esterco e escavam mais
solos do que besouros com menor biomassa (Larsen et al., 2005; Dangles et al., 2012;
Braga et al., 2013). Isso demonstra que a biomassa e o tamanho do corpo são fatores
importantes para determinar a efetividade das funções desempenhadas por estes besouros
(Braga et al., 2013; Nichols & Gómez, 2014). De forma subsequente, a própria
manutenção dos habitats pode ser afetada pela alteração das comunidades de besouros
rola-bosta.
2.4.1. Dispersão secundária de sementes
Besouros rola-bosta atuam como dispersores secundários de sementes, e vários
estudos têm demonstrado essa atuação (Andresen, 1999; Vulinec, 2002), uma vez que ao
rolarem e enterrarem o esterco com sementes podem aumentar a probabilidade de
sobrevivência de sementes e plântulas. As sementes que são enterradas não ficam
expostas à ação de predadores e encontram um ambiente propício ao seu
desenvolvimento, já que encontram um ambiente mais úmido do que aquelas sementes
que permanecem na superfície, aumentando assim sua germinação (Estrada & Coates
Estrada, 1991; Andresen & Levey, 2004; Griffiths et al., 2016). Nas florestas tropicais, a
profundidade de enterro das sementes é um fator que influencia fortemente a germinação
das sementes e o estabelecimento de mudas (Culot et al., 2013; Urrea-Galeano et al.,
2019). Em profundidades maiores que 3 cm, a germinação de sementes e/ou emergência
de plântulas pode ser grandemente reduzida, afetando negativamente o seu
estabelecimento (Andresen & Levey, 2004). O movimento horizontal realizado por
besouros roladores pode ainda diminuir os efeitos negativos de agregação de sementes e
da competição de plântulas no mesmo local (Feer, 1999; Andresen & Levey, 2004). Os
besouros rola-bosta estão entre os animais que podem influenciar a dinâmica do banco de
sementes (Feer, 2013). As sementes podem ser enterradas acidentalmente quando estão
presentes nas fezes (Andresen & Feer, 2005) ou quando essas sementes já presentes no
solo, são movimentadas pela ação dos besouros rola-bosta quando estão cavando seus
tuneis para nidificação (Pouvelle et al., 2009).

O tamanho da semente é um fator que determina se a semente será dispersada
secundariamente por um besouro rola-bosta ou não. A probabilidade de enterro das
sementes aumenta com a diminuição do tamanho da semente, mas sementes maiores
podem ser verticalmente movimentadas pelos besouros, afetando sua probabilidade de
germinação (Urrea-Galeano et al., 2019). Os autores sugerem que pelo fato de os
besouros rola-bosta perceberem as sementes maiores de forma semelhante aos agregados
do solo, elas precisam ser removidas para fora do túnel, enquanto sementes de tamanho
menor são ignoradas. A quantidade de besouros e as espécies que são atraídas pelo recurso
também afeta a dispersão das sementes (Estrada & Coates Estrada, 1991; Andresen,
1999).
2.4.2. Remoção de Fezes
A remoção de sementes pelos besouros rola-bosta é uma das funções mais
quantificada (Raine & Slade, 2019), além de ser facilmente medida. As fezes são um
recurso altamente energético e por ser efêmero e distribuído de modo desigual em um
ambiente é extremamente disputado entre os besouros rola-bosta. Os insetos adultos
alimentam-se da fração liquida da excreta e quanto mais úmida, maior a facilidade de
formar as bolas de recursos (Cambefort, 2014). Por isso ocorre competição e preferência
por fezes mais úmidas e a rápida detecção e chegada ao recurso são elementos positivos
no sucesso nessa competição.
A remoção de fezes é uma etapa importante no processo de ciclagem de nutrientes,
pois ajuda na fertilização e aeração do solo (Amézquita & Favila, 2010). Pode estar
positivamente correlacionada com outras funções (Nichols et al., 2008), como o
revolvimento do solo e a dispersão secundária de sementes (Braga et al., 2012), que
provoca efeitos de longo prazo sobre a manutenção e a regeneração das florestas
(Andresen, 2003). Estudos têm mostrado a importância e as implicações da realização
dessa função na manutenção dos ecossistemas (Klein, 1989; Andresen, 2003; Slade et al.,
2007; Amézquita & Favila, 2010; Dangles et al., 2012; Braga et al., 2013), contribuindo
na fertilização edáfica. A remoção e incorporação de material orgânico em decomposição
no solo, torna os nutrientes novamente disponíveis para o sistema e assim aumenta a
aeração e hidratação edáfica (através do hábito de escavar túneis para nidificação),
prolongando assim a capacidade produtiva dos solos onde os besouros rola-bosta estão
presentes (Klein, 1989; Slade et al., 2007; Nichols et al., 2008).

A remoção de fezes está associada ao tamanho do corpo e biomassa dos besouros
rola-bosta adultos, pois as bolas construídas para abrigar e alimentar as larvas, devem ser
suficientemente grandes para sustentar a larva até esta atingir o tamanho suficiente para
se transformar num adulto (Halffter & Edmonds, 1982). Dichotomius e Phanaeus
(gêneros de grande volume corporal presentes em florestas tropicais), por exemplo,
removem grandes quantidades de recurso (Andresen, 2003). O modo como o recurso está
disponível no ambiente também interfere na atratividade. Besouros rola-bosta são mais
atraídos por grandes quantidades de fezes agregadas (Ponce-Santizo, Gabriela &
Andresen, 2006).
2.5. Diversidade funcional e besouros rola-bosta
As métricas da diversidade funcional (DF) são definidas pela amplitude, dispersão
e abundância relativa de traços funcionais de organismos num determinado ecossistema
(Gerisch et al., 2012) e têm sido utilizadas para quantificar as respostas das comunidades
de besouros rola-bosta a mudanças antrópicas (Barragán et al., 2011; Gómez-Cifuentes
et al., 2017; Beiroz et al., 2018; Correa et al., 2019), complementando a abordagem
taxonômica tradicional (Edwards et al., 2013; Audino et al., 2014). Estudos de DF têm
ganhado destaque como um dos temas mais recentes na ecologia (Barragán et al., 2011).
A DF ajuda a prever os impactos sobre a funcionalidade dos ecossistemas com a perda
das espécies, já que os traços funcionais dessas espécies nos mostram a inserção ecológica
no ambiente, e a amplitude funcional nos mostra a redundância e/ou a complementaridade
ecológica das espécies. Variações na DF mostram como esse conjunto de características
medidas de uma comunidade informam sobre a perda da funcionalidade de um ambiente
(Barragán et al., 2011; Reiss et al., 2011; Braga et al., 2012; Dangles et al., 2012).
Os besouros rola-bosta têm se mostrado um grupo ideal para estudar a variação
de características funcionais, podendo ser separados em grupos funcionais distintos, com
base no tamanho corporal, comportamento de alocação de recursos alimentares e
reprodutivos, período de atividade e tipos de recursos alimentares utilizados (Barragán et
al., 2011; Dangles et al., 2012; Batilani-Filho & Hernandez, 2017; Raine et al., 2018).
Todas essas características funcionais afetam diretamente as funções desempenhadas
pelos besouros rola-bosta no ecossistema, como a remoção de fezes e a dispersão
secundária de sementes (Slade et al., 2007; Nichols et al., 2008; Griffiths et al., 2015).

Estudos empíricos sobre DF com besouros rola-bosta, em florestas tropicais
alteradas pela ação antrópica, apresentam diferentes resultados e apoiam o uso de
diferentes medidas para avaliação dos ambientes (Barragán et al., 2011; Audino et al.,
2014; Beiroz et al., 2018). Na Floresta Atlântica do sul da Bahia foi verificado que os
índices de DF nos diferentes locais de estudo (pastagem, floresta primária e secundária)
não tiveram diferenças (Audino et al., 2014), mas por outro lado podem ser influenciados
pela estrutura da borda (Souza et al., 2020), e que o uso de medidas de composição,
diversidade de espécie e DF são complementares. Já na Floresta Atlântica do sul da
Argentina os índices de DF mostraram diferenças entre os usos do solo e a floresta nativa,
e em particular grandes paracoprídeos foram afetados, demonstrando que diferentes
componentes da DF podem ser afetados pelas alterações do ambiente (Gómez-Cifuentes
et al., 2017).
2.6. Floresta Atlântica
Os ciclos econômicos e a expansão urbana na faixa litorânea, são responsáveis pelo
desmatamento e fragmentação da Floresta Atlântica (Almeida, 2016), sendo o bioma
brasileiro mais ameaçado em termos de conservação da sua biodiversidade (Myers et al.,
2000; Laurance & Vasconcelos, 2009). Com a maioria dos remanescentes florestais
isolados e menores que 50 hectares e com presença de bordas acentuadas (Ribeiro et al.,
2009). Originalmente ela cobria uma área de cerca de 1,3 milhões de km², representando
ocupação de 15% do território do país, se estendendo por 17 estados brasileiros
(Campanili & Schaffer, 2010). Esse bioma é considerado um hotspot de biodiversidade
mundial, devido a sua riqueza biológica, seu alto grau de endemismo e a seu estado de
degradação acentuada (Myers et al., 2000).
Mesmo reduzida e muito fragmentada a Floresta Atlântica, provê bens e serviços
ecossistêmicos importantes como: regulação do fluxo de mananciais hídricos, controle do
clima, influenciando diretamente a vida de mais de 60% da população brasileira que vive
nesse bioma (Franke et al., 2005).
Na região Nordeste, a Floresta Atlântica ocupava originalmente 28,84% do seu
território (Tabarelli et al., 2006), restando apenas a presença de 2% da floresta original,
distribuída na forma de pequenos remanescentes localizados próximos a áreas urbanas ou
circundadas por áreas abertas, situação considerada crítica para esses remanescentes
florestais (Ranta et al., 1998; Silva & Tabarelli, 2001). Mais de 46% dos remanescentes

florestais mapeados no Nordeste estão localizados na Bahia (Tabarelli et al., 2006) e têm
sido pouco estudados, principalmente os remanescentes situados no Recôncavo e litoral
norte do estado.
Nos últimos anos o estado da Bahia, teve 78% de áreas desmatadas, sendo o segundo
estado com maior índice de desmatamento (Fundação SOS Mata Atlântica, 2020). A
Floresta Atlântica é considerada um dos mais importantes centros de endemismo do país
(Centro de endemismo da Bahia), com alta diversidade biológica (Ribeiro et al., 2009),
sendo relatada para a subfamília Scarabaeinae uma riqueza de 93 espécies, seis delas
sendo consideradas endêmicas (Vaz-de-mello, 2000).
2.6.1. Modificações da Floresta Atlântica e consequências nas comunidades de
mamíferos e besouros rola-bosta
Devido à intensa fragmentação, redução de habitat e caça excessiva, mamíferos de
médio e grande porte apresentam extinções locais e redução de populações em toda
extensão da Floresta Atlântica (Canale et al., 2012; Bogoni et al., 2016; Beca et al., 2017;
Galetti et al., 2017). Na Floresta Atlântica, já houve a perda de mais de 50% dos
mamíferos de médio e grande porte originalmente registrados, principalmente na região
Nordeste, sendo caracterizada como uma das porções mais degradadas do bioma,
ocorrendo o desaparecimento da fauna de vertebrados, processo conhecido como
“defaunação” (Canale et al., 2012; Mendes Pontes et al., 2016). Esse tipo específico de
perda de biodiversidade tem chamado a atenção dos pesquisadores nas últimas décadas
(Canale et al., 2012; Dirzo et al., 2014; Bogoni et al., 2016).
Dispersão de sementes, controle populacional de presas e predadores de sementes,
são algumas funções ecológicas desempenhadas pelos mamíferos (Ripple et al., 2014;
Galetti et al., 2015; Campos et al., 2016). Mudanças nas paisagens de Floresta Atlântica
podem causar declínio desse grupo, ocasionando efeitos nas cadeias tróficas e afetando a
dinâmica das populações e comunidades (Bogoni et al., 2016), levando a extinções locais,
comunidades com baixos índices de diversidade e funções ecológicas (Tabarelli et al.,
2010; Canale et al., 2012; Magioli et al., 2015). Além disso, tamanho e isolamento dos
remanescentes de Floresta Atlântica, são fatores que afetam a defaunação, onde áreas
muito pequenas e isoladas podem não ser suficientes para garantir a sobrevivência das
espécies (Bogoni et al., 2018).

Como a maioria das florestas tropicais da América do Sul (Ceballos et al., 2017), os
remanescentes de Floresta Atlântica experimentaram um declínio em seus conjuntos de
mamíferos, reduzindo assim seu papel funcional para outros organismos, tais como os
besouros rola-bosta (Galetti & Dirzo, 2013; Dirzo et al., 2014). Extinção local e alterações
nas comunidades de mamíferos ameaçam as comunidades de besouros rola-bosta na
Floresta Atlântica, podendo prejudicar as funções ecológicas e o funcionamento
adequado do ecossistema (Andresen, 2003; Slade et al., 2007; Nichols et al., 2008).
A riqueza de espécies de mamíferos e/ou a diversidade de tipos de excrementos e
oferta de recurso influência a riqueza, abundância, distribuição, período de atividade,
grupos funcionais e composição de espécies de rola-bosta (Nichols et al., 2009; Culot et
al., 2013; Bogoni et al., 2016, 2019). Quando ocorrem extinções locais e/ou declínio de
populações de mamíferos, as comunidades de besouros rola-bosta podem ser afetadas
negativamente, como resultado da escassez de recursos (Culot et al., 2013; Raine et al.,
2018). Os besouros de grande tamanho corporal são mais propensos a extinção (Larsen
et al., 2005), afetando negativamente funções ecológicas como dispersão secundária de
sementes e remoção de fezes (Andresen, 2002; Slade et al., 2007). Em áreas defaunadas
de Floresta Atlântica, há uma redução do tamanho corporal nas comunidades de besouros
rola-bosta (Bogoni et al., 2019), e maior proporção de besouros de corpo pequeno na
ausência de grandes mamíferos (Nichols et al., 2013a), e o impacto dessa redução precisa
ser estabelecida sobre as funções ecológicas em remanescentes de Floresta Atlântica.

OBJETIVOS
Geral:
•

Verificar a influência do tamanho dos remanescentes florestais e distância de borda
sobre os padrões de diversidade taxonômica (riqueza e abundância) e diversidade
funcional (uniformidade funcional-FEve, dispersão funcional-FDis,

riqueza

funcional-FRic, divergência funcional-FDiv e CWM), remoção de fezes e a dispersão
secundária de sementes por besouros rola-bosta (Coleoptera: Scarabaeinae) em
remanescentes de Floresta Atlântica, Bahia, Brasil.

Específicos:

•

Verificar a influência do tamanho dos remanescentes e distância de borda, sobre a
diversidade taxonômica (riqueza e abundância) e as guildas funcionais (roladores,
enterradores e residentes) de besouros rola-bosta;

•

Analisar se o tamanho dos remanescentes florestais e distância de borda, influenciam
na remoção de fezes realizada pela comunidade total de besouros rola-bosta;

•

Verificar a influência do tamanho dos remanescentes e distância de borda, sobre a
dispersão secundária de sementes de diferentes tamanhos (P, M e G), realizada pela
comunidade total e guildas funcionais de besouros rola-bosta;

•

Analisar se tamanho dos remanescentes florestais influenciam na diversidade
funcional da comunidade total e das guildas de besouros rola-bosta.
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Subtítulo: Diversidade taxonômica e funcional de besouros rola-bosta

Resumo.
1. A fragmentação florestal é uma das ameaças a biodiversidade e gera consequências
negativas como: a criação de remanescentes de tamanhos e formas variados e aumento
do efeito de borda. A Floresta Atlântica se encontra totalmente fragmentada,
possuindo remanescentes de diversos tamanhos, mas predominantemente pequenos e
com bordas bastante acentuadas. Essas alterações do ambiente natural afetam, não
apenas a diversidade taxonômica, mas também a diversidade funcional, podendo ter
consequências nas funções ecológicas mediadas pelos besouros rola-bosta.
2. Nosso objetivo foi avaliar se o tamanho e a distância de borda dos remanescentes
florestais influenciam na diversidade taxonômica (riqueza e abundância) e
diversidade funcional de besouros rola-bosta, assim como no desempenho de funções
por eles realizadas, como remoção de fezes e dispersão secundária de sementes.
Amostramos as comunidades de besouros rola-bosta em sete remanescentes florestais
na Floresta Atlântica situadas no estado da Bahia (Brasil), com áreas entre 8,22 e 2746
hectares. Além das amostras da comunidade de besouros rola-bosta, conduzimos
experimentos para obtenção dos dados sobre execução das funções ecológicas.
3. Nossos resultados indicam uma redução da diversidade taxonômica (riqueza da
comunidade total e de roladores) nos menores remanescentes florestais. Além disso,
a função de remoção de sementes grandes (por enterradores) foi afetada
negativamente com a diminuição da área. A distância de borda influência a dispersão
de sementes grandes por enterradores positivamente, assim quanto maior a distância,
maior a dispersão dessas sementes por essa guilda. A abundância de residentes é
menor no interior da floresta. Já a interação entre tamanho de remanescente e borda a
abundância total, de roladores e de enterradores são afetados negativamente.
4. A comunidade total e as diferentes guildas de besouros rola-bosta responderam de
formas diferentes aos índices de diversidade funcional. Para a comunidade total, a
riqueza funcional e a média ponderada pela comunidade (CWM) do comprimento
foram afetados negativamente, pelo tamanho do remanescente, mas para o CWM da
metatíbia há um aumento nas menores áreas. A dispersão funcional, a riqueza

funcional, a uniformidade funcional, CWM do comprimento, CWM do peso e CWM
da protíbia de roladores, também foram influenciadas negativamente pela redução da
área. Já para os enterradores, a dispersão funcional, a divergência funcional e o CWM
da metatíbia, houve um aumento nas menores áreas amostradas.
5. Pequenos remanescentes e maior efeito de borda, afetam de forma negativa os
roladores e enterradores. Os roladores são mais vulneráveis em colonizar áreas
menores, com maior efeito de borda e com pouca disponibilidade de recursos. A
complementariedade entre as guildas de besouros rola-bosta mostra-se necessária
para execução as funções ecológicas.
Palavras-chaves: Scarabaeidae, guildas funcionais, remoção de fezes, dispersão
secundária de sementes, floresta tropical.
1

Introdução

2

A relação espécie-área (REA) estabelece que áreas maiores possuem mais espécies (Preston,

3

1948), o que permite a sobrevivência de populações, diminuição do risco de extinção

4

(Ricklefs & Lovette, 1999-TBI) e aumento no número de habitats disponíveis para diferentes

5

grupos biológicos (Tscharntke et al., 2002; Tabarelli et al., 2010; Bogoni et al., 2018). As

6

relações positivas entre espécie-área são registradas na maioria das paisagens que formam

7

arquipélagos de remanescentes e têm sido amplamente utilizadas para estimar a perda de

8

espécies com a redução do habitat (He & Hubbell, 2011), sendo a abordagem mais utilizada

9

na previsão de perda de biodiversidade em ambientes fragmentados (Hanski et al., 2013).

10

A consequência da fragmentação de habitats é a criação de remanescentes de tamanhos e

11

formas variados, com diferentes graus de isolamento, efeitos de borda e cercados por

12

diferentes tipos de matrizes (Fahrig, 2003; Arroyo-Rodríguez & Dias, 2010). A redução de

13

área e o isolamento desses remanescentes compromete a riqueza de espécies, altera a

14

disponibilidade de recursos e consequentemente afeta o funcionamento do ecossistema

15

(Myers et al., 2000; Hooper et al., 2005; Laurance et al., 2011). Bordas de florestas estão

16

sujeitas a uma maior radiação solar, menor umidade, maior ocorrência de ventos e maior

17

temperatura em comparação com áreas no interior dos remanescentes (Murcia, 1995). Essas

18

condições físicas diferenciadas na borda e interior do remanescente, causam alterações na

19

estrutura, na composição e/ou abundância das espécies (Tonetti et al., 2019). Além disso, o

20

efeito de borda (Fahrig, 2003; Tonetti et al., 2019) é maior em remanescentes pequenos por

21

possuírem uma maior quantidade de habitat de borda em relação ao interior da floresta

22

(Ranta et al., 1998).

23

As perturbações antrópicas não afetam apenas a diversidade taxonômica, mas também a

24

diversidade funcional e os papeis ecológicos das espécies que compõem uma comunidade,

25

podendo ter consequências para a execução das funções ecológicas mediada pelas espécies,

26

e consequentemente o funcionamento dos ecossistemas (Nichols et al., 2007; Barragán et

27

al., 2011). A diversidade funcional refere-se métricas que retratam a diversidade de

28

características das espécies que compõem uma comunidade, podendo demonstrar o efeito

29

que mudanças nas comunidades desempenham sobre o funcionamento dos ecossistemas

30

(Tilman, 2001; Casanoves et al., 2011). Assim, pode-se observar a resposta das espécies aos

31

processos ecológicos utilizando-se atributos funcionais, uma vez que tem uma maior relação

32

com os processos atuantes na estruturação de comunidades (Díaz & Cabido, 2001).

33

Os besouros rola-bosta (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) desempenham funções

34

ecológicas que proporcionam benefícios para os ecossistemas onde estão presentes (Nichols

35

et al., 2008). Estas funções estão associadas ao seu hábito alimentar e de reprodução, e têm

36

implicações positivas no ciclo de nutrientes, bioturbação e dispersão secundária de sementes

37

(Nichols et al., 2008; Griffiths et al., 2015). A remoção de fezes é a função mais quantificada

38

dos besouros rola-bosta (Raine & Slade, 2019), em parte por ser facilmente medida, e pode

39

ser relacionada com outras funções como o revolvimento e enriquecimento do solo e a

40

dispersão secundária de sementes (Santos-Heredia et al., 2018; Milotić et al., 2019; Carvalho

41

et al., 2020). Em ambientes degradados essa função é comprometida, devido à alteração na

42

comunidade de besouros rola-bosta (Amézquita & Favila, 2010). O tamanho corporal do

43

besouro e o modo como utiliza o esterco enterrando-o no local (enterradores) ou em local

44

mais distante da fonte das fezes (roladores), são fatores que afetam também no enterro das

45

sementes e a quantidade de fezes removidas. Espécies de maior tamanho corporal têm

46

melhor desempenho na remoção de fezes e dispersão secundária de sementes em

47

comparação com espécies pequenas (Slade et al., 2011; Braga et al., 2013), sendo melhores

48

competidoras. Portanto, tamanho corporal é uma característica importante para a remoção

49

de fezes e dispersão secundária de sementes que pode ser comprometida pela fragmentação

50

de habitats (Campos & Hernández, 2015).

51

A maior susceptibilidade à extinção de espécies de maior porte já foi caracterizada para

52

mamíferos (Cardillo et al., 2005), tendo igualmente reflexos para o tamanho corporal dos

53

besouros rola-bosta de maior volume corporal, dada a sua dependência de recursos fecais

54

em maior quantidade, possivelmente para a construção de suas bolas reprodutivas (Peck &

55

Howden, 1984; Tomkins et al., 1999). Mamíferos de maior porte geram massas fecais

56

maiores e mais atrativas (Culot et al., 2013). Dessa forma, há dependência entre os dois

57

táxons, passando os besouros a sofrer redução populacional em situações em que mamíferos

58

de maior porte não se sustentam (Nichols et al., 2013b), o que é caracterizado como um

59

efeito top-down ou cascata trófica (Culot et al., 2013; Griffiths et al., 2016), também

60

considerando características funcionais. Portanto, pressupõe-se que a perda de espécies de

61

besouros rola-bosta em decorrência da fragmentação de habitats influencie o funcionamento

62

desses ambientes.

63

Os besouros rola-bosta são atraídos por fezes de vertebrados e podem atuar como dispersores

64

secundários de sementes, já que os vertebrados frugívoros frequentemente têm em suas fezes

65

sementes resultantes de sua alimentação (Andresen, 2003). A ação de enterrar fezes que

66

contem sementes cria vantagens para as plantas, como diminuição da predação das sementes

67

e da competição entre plântulas (Andresen, 1999, 2002). O tamanho da semente determina

68

o sucesso de dispersão secundária executada pelos besouros rola-bosta, quanto menor a

69

semente maior a chance de ser enterrada em comparação com as sementes maiores que são

70

facilmente retiradas da bola de excrementos, sendo consideradas “contaminantes”

71

(Andresen, 1999; Andresen & Levey, 2004; Andresen & Feer, 2005). A dispersão secundária

72

de sementes está relacionada com a demografia de plantas, contribuindo na recomposição

73

de suas populações e formação de bancos de sementes e recrutamento de plântulas

74

(Andresen, 2001; Urrea-Galeano et al., 2019a, 2019b). Caso ocorra diminuição da

75

diversidade taxonômica e funcional de besouros rola-bosta, a remoção de fezes e dispersão

76

secundária de sementes podem ser comprometidas, afetando a regeneração das florestas.

77

Em paisagens fragmentadas os besouros rola-bosta são afetados negativamente pelo

78

tamanho do remanescente (Klein, 1989; Andresen, 2003), quantidade de cobertura florestal,

79

disponibilidade de recursos (Audino et al., 2014) e densidade de borda (Souza et al., 2020).

80

Essas modificações na paisagem podem levar à redução da abundância e biomassa de

81

populações, alterando a riqueza, composição e as funções ecológicas das espécies. Sua

82

sensibilidade às alterações do ecossistema, fácil amostragem e uma ampla distribuição os

83

tornam organismos indicadores de perturbação (Nichols et al., 2007; Gardner et al., 2009;

84

Oliveira et al., 2017; Carvalho et al., 2020). A compreensão sobre como o tamanho de área

85

e o efeito de borda podem afetar a estrutura e funcionamento das comunidades naturais em

86

paisagens perturbadas tem sido o foco de investigação nos estudos sobre padrões e processos

87

ecológicos (Benchimol & Peres, 2015; Beiroz et al., 2016; Edwards et al., 2017).

88

A maior parte das florestas tropicais foi reduzida a manchas pequenas e dispersas, com

89

aumento do efeito de borda comprometendo a diversidade taxonômica e funcional (Klein,

90

1989; Barragán et al., 2011; Audino et al., 2014; Souza et al., 2020) o que se aplica

91

principalmente às paisagens fragmentadas da Floresta Atlântica, que têm ainda altas taxas

92

de diversidade e endemismo (Tabarelli et al., 2010). Diante disso, o estudo tem como

93

objetivo principal avaliar se o tamanho dos remanescentes florestais e a distância da borda

94

têm influência sobre a diversidade taxonômica e diversidade funcional, remoção de fezes e

95

a dispersão secundária de sementes por besouros rola-bosta na Floresta Atlântica, Bahia,

96

Brasil.

97

As seguintes hipóteses foram formuladas para alcançar o objetivo do trabalho: (i) A

98

diversidade taxonômica, diversidade funcional e as funções ecológicas (remoção de fezes e

99

dispersão secundária de sementes), são afetadas negativamente pela redução do tamanho da

100

área dos remanescentes e aumento do efeito de borda. Os menores remanescentes geralmente

101

apresentam uma maior área de borda, menor diversidade taxonômica quando comparados

102

com os maiores remanescentes (Sánchez-de-Jesús et al., 2016). Além disso, as funções

103

ecológicas são pouco afetadas em locais com alta diversidade taxonômica (Andresen, 2003;

104

Amézquita & Favila, 2010; Slade et al., 2011; Braga et al., 2013), (ii) Besouros pertencentes

105

a guilda de paracoprídeos (enterradores), são afetados negativamente pela redução do

106

tamanho de área e aumento do efeito de borda, uma vez que possuem tamanho corporal

107

maior e são propensos a redução e/ou extinção de suas comunidades em paisagens

108

fragmentadas (Barragán et al., 2011) e (iii) Áreas maiores possuem maior disponibilidade

109

de recursos em comparação com áreas menores e as funções ecológicas realizadas pelos

110

besouros podem ser conservadas em maiores remanescentes (Andresen, 2003; Slade et al.,

111

2007).

112

Material e métodos

113

Área de estudo

114

O presente estudo foi realizado na Bahia, Brasil entre fevereiro e julho de 2019, em

115

remanescentes florestais localizados nos municípios de Cachoeira, Ibirapitanga, Igrapiúna,

116

Itacaré, Ituberá e Varzedo, inseridos no domínio da Mata Atlântica, tendo como tipo de

117

vegetação predominante a Floresta Ombrófila Densa. O clima regional é classificado como

118

tipo Af no sistema Köppen, ou seja, tropical quente e úmido, com chuvas no verão e inverno

119

seco, com precipitação média anual de aproximadamente 2000mm/ano distribuída

120

uniformemente ao longo do ano. As temperaturas médias estão em torno de 21 ºC a 28 ºC.

121

Foram selecionados sete remanescentes com diferentes tamanhos, distribuídos ao longo de

122

quase 2 graus de latitude (Fig. 1), variando entre 8,22 e 2746 hectares (Serra da Jiboia

123

(12º51’38"S, 39º27'59"W), Pacangê (13º50'58.8"S, 39º13'43.1"W), Vila 5 (13º49'09.1"S,

124

39º12'05.9"W), Pancada Grande (13º47'18.9"S, 39º10'54.7"W), Papuã (13º54'17"S,

125

39º27'34"W), Trilha Prainha (14º17'36.0" S, 38º59'09.3"W) e Fazenda Bonanza

126

(12º34'02.3"S, 038º56'40.8"W)). Estes remanescentes estão inseridos em diferentes matrizes

127

como áreas de monoculturas, pecuária, sistemas agroflorestais (principalmente seringueira -

128

Hevea brasiliensis L.) e outras explorações da floresta. A área dos remanescentes foi obtida

129

a partir de imagens por satélite disponíveis no Google Earth Pro 2018, a partir das quais foi

130

realizado o traçado de polígonos para obter o tamanho da área em hectares.

131
132
133
134

Fig. 1. Mapa da distribuição dos remanescentes florestais de Floresta Atlântica amostrados. (A1 - Fazenda
Bonanza (8,22 ha); A2 – Trilha Prainha (44 ha); A3 – R.E.M. Vila 5 (263 ha); A4 – R.E.M. Pancada Grande
(137 ha); A5 - Papuã (1173 ha); A6 – R.E.M. Pacangê (550 ha); A7 – Serra da Jiboia (2746 ha)

135

Amostragem e experimentos em campo

136

Nos remanescentes florestais os pontos foram dispostos em um transecto da borda para o

137

interior do remanescente, sendo o primeiro ponto colocado a 50 metros do limite da borda,

138

no sentido matriz – remanescente, e os demais distanciados 50 metros do ponto anterior,

139

caracterizando a distância da borda (50, 100, 150, 200 e 250 metros), totalizando 5 pontos

140

por transecto. Em cada ponto amostral foi disposta uma estrutura para avaliação de funções

141

ecológicas de remoção de fezes e dispersão secundária de sementes por besouros rola-bosta.

142

A obtenção de dados sobre a ação dos roladores (telecoprídeos - Braga et al., 2013), foi

143

através do uso de uma arena, que consiste de uma área circular com diâmetro de 1 m,

144

delimitada por uma tela de náilon com malha de 1 mm e 15 cm de altura, sustentadas por

145

palitos de bambu. A barreira de tela serve para impedir a saída de besouros roladores e as

146

bolas de recursos formadas por estes e assim permitir a quantificação de suas atividades

147

(remoção de fezes e dispersão secundária de sementes).

148

Na parte central da arena foi enterrado um balde de 19 cm de abertura x 10 cm de altura,

149

com sua abertura na altura do solo, e preenchido por solo local, peneirado em malha de 2

150

mm, para conter as bolas enterradas pelos besouros enterradores (paracoprídeos, adaptado

151

de Arellano, 2016). Sobre o solo no balde foi depositada uma massa de 200 gramas de fezes

152

suínas coradas com corante alimentício azul (a partir de Batilani-Filho & Hernández, 2016).

153

Essa técnica permite a diferenciação das fezes em relação ao solo pela cor, permitindo a

154

diferenciação do que é bola de excremento e o que é bloco de terra, às vezes gerados pelo

155

efeito da chuva. A essa massa fecal foram misturadas miçangas plásticas de três diferentes

156

tamanhos (P = 1 mm, M = 3 mm e G = 10 mm de diâmetro), para simular sementes. Foram

157

colocadas 50 miçangas pequenas, 20 miçangas médias e 10 miçangas grandes por ponto

158

(conforme classificação de Nunes et al., 2018). As fezes foram então protegidas da chuva

159

por uma cobertura plástica sustentada por palitos de bambu.

160

Remoção de fezes

161

A remoção de fezes não foi diferenciada entre grupos funcionais (roladores, enterradores e

162

residentes), sendo relacionado à diferença de biomassa de fezes não removidas e a biomassa

163

originalmente apresentada (200g). Para minimizar o mascaramento da remoção devido à

164

perda de umidade, foi realizada a correção das biomassas inicial e final através do uso do

165

peso seco das fezes. Para estabelecer a taxa de dessecação máxima, 200g de fezes coradas

166

foram secas em estufa por 24 horas e novamente pesadas, sendo o valor da massa fecal seca

167

186g. Após 24 horas de exposição no campo as fezes não removidas foram coletadas,

168

retiradas as miçangas, postas na estufa por 24 horas e pesadas (peso seco não removido). A

169

proporção entre o peso seco removido (diferença entre o inicial e final) e o peso seco inicial

170

correspondeu à estimativa de remoção de fezes:

171

Taxa de remoção = (Peso inicial – Peso final) / Peso inicial.

172

Dispersão secundária de sementes

173

A dispersão secundária de sementes foi diferenciada entre duas guildas funcionas (roladores

174

e enterradores). As miçangas que sobraram após exposição do bolo fecal à comunidade de

175

besouros rola-bosta foram recuperadas, classificadas por tamanho, contadas e consideradas

176

não dispersas (secundariamente). Cada bola de excremento encontrada enterrada ou na

177

superfície foi coletada e identificada como formada por besouros de cada guilda

178

(enterradores ou roladores) a partir da distância da fonte de recursos (dentro do balde =

179

enterradores, fora do balde = roladores). As bolas foram desfeitas para contagem e

180

identificação de tamanho das miçangas nelas contidas. As miçangas não recuperadas foram

181

consideradas dispersas por roladores.

182

Amostragem da comunidade de besouros rola-bosta

183

Após o experimento das funções ecológicas, nos mesmos pontos amostrais foram dispostas

184

armadilhas do tipo pitfall iscadas com fezes suínas (igualmente coradas para evitar eventual

185

interferência do corante), baço bovino em início de putrefação e banana, para avaliação de

186

especificidade de preferência de recurso. Os baldes, de 19 cm de abertura x 10 cm de altura,

187

foram enterrados ao nível do solo, com uma disposição de 2 m de distância entre os baldes,

188

cada qual com uma das iscas. No fundo de cada balde foi colocada uma solução de água,

189

detergente e sal para quebrar a tensão superficial da solução e para captura e conservação

190

dos besouros.

191

A isca foi disposta acima do balde dentro de um copo de 50 ml, sustentado por uma armação

192

de arame que manteve a isca na parte central da abertura do balde. Para proteção das

193

armadilhas e iscas contra chuva, foram utilizadas coberturas plásticas sobre as mesmas e

194

após 24 horas de exposição, os besouros coletados foram recolhidos, acondicionados em

195

álcool 70% e levados para triagem e identificação ao menor nível taxonômico (utilizando a

196

chave de identificção, Vaz-De-Mello et al., 2011) no Laboratório de Entomologia da

197

Universidade Estadual de Feira de Santana (LENT-UEFS). Os indivíduos coletados foram

198

levados para o Laboratório de Scarabaeoidologia da Universidade Federal do Mato Grosso

199

(UFMT) sob supervisão do especialista do grupo, Prof. Dr. Fernando Zagury Vaz-de-Mello.

200

Essa amostragem foi utilizada para a avaliação da comunidade de besouros presentes em

201

cada ambiente e identificação da predominância de tamanho dos besouros potencialmente

202

geradores das bolas de recursos e da determinação, por avaliação da morfologia e

203

informações de literatura, da guilda funcional a que pertencem. A classificação de

204

especialização de dieta (coprófago, necrófago ou generalista) foi determinada pela proporção

205

de captura em cada isca, sendo considerada especialista a espécie capturada com mais do

206

que 80% dos indivíduos numa mesma isca. Para análise de funções foram consideradas

207

apenas as espécies coprófagas e generalistas.

208

Traços funcionais

209

Foram analisados traços funcionais que estão diretamente relacionados com a remoção de

210

fezes e dispersão secundária de sementes. Para cada espécie coletada foram realizadas

211

medidas morfológicas de 10 indivíduos. Todos os indivíduos de espécies com abundância

212

menor que 10 foram medidos para caracterização da diversidade funcional. As medidas

213

morfológicas obtidas foram: (i) comprimento (mm), (ii) peso (g) (medido em balança com

214

precisão de 0,0001 g), (iii) área da protíbia (mm²) e (iv) comprimento da metatíbia (mm).

215

Comprimento e peso foram traços escolhidos pela correlação com a massa de recurso que

216

será utilizada e consumida pelos besouros rola-bosta. A área da protíbia foi associada à

217

capacidade de escavação e manipulação do recurso alimentar, enquanto o comprimento da

218

metatíbia é associado ao ato de rolar/deslocar o recurso, sendo indivíduos com uma maior

219

metatíbia mais eficientes ao rolar a bola de recurso/nidificação.

220

Análises estatísticas

221

Diversidade Funcional

222

Para analisar a influência do tamanho dos remanescentes florestais sobre a diversidade

223

funcional, foram utilizados cinco índices de diversidade funcional para a comunidade total,

224

e para cada uma das guildas (roladores, enterradores e residentes), através dos traços

225

morfológicos das espécies (comprimento, peso, área da protíbia e comprimento da

226

metatíbia). Os índices de diversidade funcional selecionados são amplamente utilizados em

227

estudos ecológicos, como Riqueza Funcional (FRic), Uniformidade Funcional (FEve),

228

Divergência Funcional (FDiv) e Dispersão Funcional (FDis). Esses índices medem

229

diferentes aspectos da diversidade funcional e são baseados em um espaço de características

230

multidimensional ocupado pelas espécies de uma comunidade (Villéger et al., 2008;

231

Laliberte & Legendre, 2010). FRic calcula o volume do espaço funcional, com valores mais

232

altos indicando que as espécies ocupam uma quantidade maior de espaço. FEve e FDiv estão

233

relacionadas em como as espécies estão distribuídas no espaço funcional ponderado por suas

234

abundâncias, com FEve medindo a uniformidade da distribuição de abundâncias ou

235

distâncias entre as espécies, e FDiv considerando as distâncias das espécies ao centro desse

236

espaço funcional. A FDis mede a distância média das espécies ao centróide do espaço

237

funcional, ponderada pela sua abundância (ou seja, a dispersão das espécies no espaço

238

funcional) (Laliberte & Legendre, 2010). Além disso, para avaliar especificamente a

239

resposta de cada característica funcional para o tamanho dos remanescentes, também foi

240

calculado o valor médio ponderado da comunidade (CWM), que consiste em uma métrica

241

unidimensional que quantifica os valores médios de uma característica ponderada pela

242

abundância relativa das espécies (Garnier et al., 2004). Os índices foram calculados usando

243

o 'FD' versão 1.0-12 com função dbFD (Laliberte & Legendre, 2010). Foram utilizados

244

100% dos dados morfométricos de comprimento e peso das espécies que poderiam executar

245

as funções ecológicas e 66,7% para os traços funcionais da área da protíbia e comprimento

246

da metatíbia obtidos através de lupa estereoscópica Leica M205, com câmera acoplada Leica

247

DC295, e fotografias multifoco montadas com o auxílio de software específico (Leica LAS

248

Multifocus), complementado com dados da literatura (Souza et al., 2020).

249

Seleção de modelos

250

As análises foram realizadas separadamente em nível do ponto amostral (distância da borda

251

e interações com a área do remanescente) e remanescente (tamanho da área que foi

252

transformado em log). Todas as variáveis resposta foram testadas em nível de remanescente,

253

entretanto apenas a diversidade taxonômica (riqueza e abundância), remoção de fezes e

254

dispersão secundária de sementes foram em nível de ponto amostral. No nível de ponto

255

amostral cada variável foi comparada com três modelos aditivos generalizados mistos

256

(GAMM) ou modelos lineares generalizados mistos (GLMM), incluindo o modelo nulo (Tab

257

1). Todos os modelos incluíram o remanescente como fator aleatório. No nível de

258

remanescente, ajustamos um modelo aditivo (GAM) com o grau de suavização definido

259

como 4 para evitar superajuste (Zuur et al., 2009), incluindo apenas o tamanho do

260

remanescente. Para dados de contagem e dados contínuos, foram utilizadas a distribuição

261

Poisson e Gaussiana. Dados com zero inflacionados foram modelados com distribuição zero-

262

inflated Poisson, tweedie ou beta através do pacote glmmTMB (Bolker) para os modelos

263

mistos. As análises foram realizadas através dos pacotes mgcv (Wood, 2011), gamm4 (Wood

264

& Scheipl, 2016), glmmTMB, bbmle (Bolker & R Development Core Team, 2016) no

265

software R (R Core Team, 2020). O Critério de Informação de Akaike corrigido para

266

pequenas amostras foi usado para a seleção de modelos (Burnham & Anderson, 2002).

267

Modelos com ΔAICc < 2.0 foram considerados os mais plausíveis. Quando um dos modelos

268

selecionados incluiu interação, optamos pelo mais simples.

269
270
271

Tabela 1. Explanação dos três modelos utilizados no nível de ponto amostral para cada variável resposta
(diversidade taxonômica - riqueza e abundância, remoção de fezes e dispersão secundária de sementes).

Modelos
Nulo

Contém somente o intercepto e assume que a variável resposta
não tem relação com as variáveis preditoras

Distância de borda

A variável resposta é afetada pela distância da borda

A variável resposta é influenciada pelo tamanho do
Área * Distância da borda remanescente e o efeito depende da distância da borda
amostrada

272

Resultados

273

Um total de 1.816 besouros rola-bosta distribuídos em 24 espécies, 12 gêneros e 3 guildas

274

funcionais foram amostrados considerando todas as áreas amostrais (Tab. 2). As espécies

275

mais abundantes foram: Dichotomius iannuzziae Valois, Vaz-de-Mello & Silva, 2017, com

276

627 indivíduos, seguida de Onthophagus haematopus Harold, 1875 com 548 indivíduos,

277

Ateuchus oblongus (Harold, 1883), com 204 indivíduos e Canthon (P.) haroldi Nunes,

278

Nunes & Vaz-de-Mello, 2020, com 89 indivíduos. A guilda funcional que apresentou maior

279

riqueza e abundância foi a dos enterradores, com 14 espécies e 1.549 indivíduos distribuídos

280

em 7 gêneros estando presentes em todos os remanescentes amostrados. Para as espécies

281

pertencentes a guilda de roladores, foram encontrados 172 indivíduos, distribuídos em 4

282

gêneros e 7 espécies, não estando essa guilda presente no menor remanescente (8,22ha) (Tab.

283

2). Já as espécies de residentes apresentaram 3 espécies, com abundância de 95 indivíduos,

284

distribuídos em 1 único gênero (Eurysternus), não sendo encontradas nas menores áreas

285

amostradas (8,22 ha e 44 ha).

286
287
288
289
290

Tabela 2.Espécies de besouros rola-bosta coletados em sete remanescentes florestais da Floresta Atlântica, Bahia, Brasil, com respectivas abundância e riqueza por
remanescente, valores (média e desvio padrão) de comprimento (mm), peso (g), área da protíbia (mm²) e comprimento da metatíbia (mm), identificação de guilda funcionais
(GF) e hábito alimentar (HA). Códigos de guilda funcional: Ent=enterrador, Rol=rolador e Res=residente. Códigos de hábito alimentar: C=coprófaga, N=necrófaga e
G=generalista. *Dados obtidos da literatura (Souza et al., 2020).
Espécies
Ateuchus oblongus (Harold, 1883)
Canthidium flavipes Harold, 1867
Canthidium sp.1
Canthidium sp.2
Canthon p. haroldi Nunes, Nunes & Vaz-de-Mello, 2020
Canthon nigripennis Lansberge, 1874
Canthonella silphoides (Harold, 1867)
Coprophanaeus bellicosus (Olivier, 1789)
Coprophanaeus cyanescens (Olsoufieff, 1924)
Coprophanaeus dardanus (MacLeay, 1819)
Deltochilum brasiliense (Castelnau, 1840)
Deltochilum calcaratum Bates, 1870
Deltochilum granulosum Paulian, 1933
Dichotomius depressicolis (Harold, 1867)
Dichotomius iannuzziae Valois, Vaz-de-Mello & Silva, 2017
Dichotomius irinus (Harold, 1867)
Dichotomius mormon (Ljungh, 1799)
Eurysternus calligrammus Dalman, 1824
Eurysternus caribaeus (Herbst, 1789)
Eurysternus nanus Génier,2009
Ontherus appendiculatus (Mannerheim, 1829)
Onthophagus haematopus Harold, 1875
Phanaeus splendidulus (Fabricius, 1781)
Streblopus opatroides Lansberge, 1874
Área (em ha)
Riqueza
Abundância

291

A1

A2 A3

10
25
1
8,22
3
36

2
1
12
8
1
44
5
24

26
9
2
1
2
2
4
1
4
113
2
6
6
2
4
276
263
16
460

Comprimento (mm)
Peso (g)
Protíbia (mm²) Metatíbia (mm)
média
dp
Média
dp
média
dp
média
dp
18
33
89
36
7,27
0,42
0,02
0,002 0,68*
1,84*
17
6
12
6
5,94
0,46
0,005 0,003 0,43*
1,39*
3
3
8,8
0,65
0,026 0,008
0,8
19,31
0,01
4
1
4,47
0,36
0,003 0,001
0,26
10,74
0,64
13
3
73
11,87
1,12
0,04
0,017 2,38*
4.26*
7
1
4
3
7,03
0,6
0,018 0,006 0,62*
2,02*
1
1
8
4
4,34
0,3
0,002 0,001 0,17*
1,07*
2
6
7
3
31,76
0,88
0,97
0,3
15,84*
7,60*
1
24,14
1,76
0,68
0,35
3.33
62.93
0,45
2
21,5
1,6
0,54
0,12
9,05*
5,86*
1
1
5
1
24,2
2,1
0,58
0,2
5,98*
13,98*
7
1
2
14,5
0,86
0,14
0,04
1,81*
6,10*
4
19
18,3
0,95
0,34
0,06
5,98
61,82
3,45
2
6
20,5
1,32
0,32
0,13
6,08*
3,99*
31
41
87 322
15,5
0,99
0,16
0,07
2,55*
3,48*
4
15,1
0,38
0,16
0,04
3,29*
3,68*
9
7
2
22,6
2,79
0,6
0,21
7,15*
4,47*
3
6
29
11,36
1,05
0,04
0,01
0,71
37,23
2,49
9
19
15,2
1,46
0,1
0,03
1,92
45,18
0,93
2
1
1
11
5,15
0,27
0,005 0,002 0,15*
1,82*
3
1
7
13,04
2,12
0,09
0,02
2,09
22,27
0,63
141
8
123
5,9
0,39
0,008 0,002 0,33*
1,07*
1
5
2
16,92
1,79
0,24
0,08
4,14*
3,85*
2
3
15,2
2,69
0,09
0,04
2,12
58,41 16,97
137 1173 550 2746
22
17
17
12
270 138 423 465
A4

A5

A6

A7

GF
Ent
Ent
Ent
Ent
Rol
Rol
Rol
Ent
Ent
Ent
Rol
Rol
Rol
Ent
Ent
Ent
Ent
Res
Res
Res
Ent
Ent
Ent
Rol

HA
(C,N,G)
G
G
G
N
N
G
N
N
N
G
N
N
C
G
C
C
C
N
C
C
G
G
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Efeito da área dos remanescentes

293

- Diversidade taxonômica

294

O tamanho dos remanescentes influencia positivamente a riqueza total, riqueza e

295

abundância dos roladores e abundância de residentes (Tab. 3, Fig. 2). A riqueza total de

296

besouros apresentou um padrão não linear, sofrendo um decréscimo nas áreas maiores

297

(Fig. 2 a). Para os besouros roladores, tanto a riqueza quanto a abundância continuam a

298

crescer com o aumento da área dos remanescentes se ajustando a um padrão linear (Fig.

299

2 b d). Já para os besouros residentes a maior abundância de indivíduos foi na área de 550

300

ha (Área Log 2,5), sofrendo queda nas maiores áreas, mostrando um padrão não linear

301

(Fig. 2 c).

302

303
304
305
306

Fig. 2. Relação entre tamanho dos remanescentes florestais e (a) riqueza total da comunidade de besouros
rola-bosta, (b) riqueza de roladores, (c) abundância de residentes e (d) abundância de roladores na Floresta
Atlântica, Bahia, Brasil.

307
308
309
310
311

Tabela 3. Modelo aditivo generalizado (GAM) em nível de remanescente (tamanho da área dos remanescentes) examinando a diversidade taxonômica (riqueza, abundância),
diversidade funcional (FDis, FEve, FRic, FDiv e CWM) e as funções ecológicas de remoção de fezes e dispersão secundária de sementes pequenas (P), médias (M) e grandes
(G), pelas comunidade total e das guildas de enterradores, roladores e residentes de besouros rola-bosta, em função da área (em log) de 7 remanescentes florestais de Floresta
Atlântica, Bahia.* P≤0.05.

Variáveis
Riqueza
Abundância
Dispersão Funcional (FDis)
Riqueza Funcional (FRic)
Uniformidade Funcional (FEve)
Divergência Funcional (FDiv)
CWM Comprimento (mm)
CWM Peso (g)
CWM Protíbia (mm²)
CWM Metatíbia (mm)
Remoção Total de Fezes
Dispersão Secundária (P)
Dispersão Secundária (M)
Dispersão Secundária (G)
312

Total

Enterradores

Roladores

Residentes

Desvio (%)

P

Desvio (%)

P

Desvio (%)

P

Desvio (%)

P

79.50
47.70
49.00
54.30
74.60
84.20
72.70
62.30
12.20
94.10
77.60
41.50
81.40
84.50

0.003*
0.09
0.08
0.05*
0.12
0.09
0.14
0.14
0.44
0.02*
0.62
0.12
0.09
0.09

65.30
39.30
68.90
15.10
49.20
59.10
76.40
59.20
11.40
99.50
58.80
32.70
98.10

0.10
0.13
0.03*
0.79
0.33
0.04 *
0.14
0.19
0.46
7.86e-07*
0.09
0.18
0.002*

82.50
85.50
91.70
55.90
76.60
86.50
99.80
94.70
67.80
24.90
9.47
61.30
38.00

0.05*
<2e-16*
0.03*
0.05*
0.04*
0.07
2.22e-12*
0.01*
0.02*
0.26
0.50
0.24
0.14

86.90
74.30
82.90
66.00
69.70
58.20
87.60
79.20
79.20
92.90
-

0.28
3.04e-05*
0.10
0.24
0.22
0.28
0.06
0.13
0.13
0.02*
-

313

-Diversidade funcional

314

O tamanho dos remanescentes influencia positivamente a riqueza funcional (FRic) da

315

comunidade total de besouros rola-bosta e de roladores (Tab. 3, Fig. 3 a b), principalmente

316

previstos por modelos lineares. A alta riqueza funcional (FRic) da comunidade total de

317

besouros rola-bosta e de roladores em remanescentes maiores, indica que essas espécies

318

ocupam uma quantidade maior de espaço funcional e uso mais completo de recursos.

319

Para a dispersão funcional (FDis) a diminuição da área dos remanescentes causa um

320

aumento nas espécies de enterradores previsto também por modelo linear (Fig. 3 c). Em

321

contraste, o padrão oposto foi observado para FDis de roladores, com a diminuição da

322

área ocorre redução nas espécies de roladores, principalmente em remanescentes menores

323

que 137 ha (Área log 2,13) (Fig. 3 d).

324

Além disso, detectamos que a redução da área dos remanescentes levou a uma maior

325

divergência funcional (FDiv) para enterradores (Fig. 3 e) e diminuição na uniformidade

326

funcional (FEve) para espécies de roladores (Fig. 3 f), ambos de forma linear. Portanto,

327

alta FDiv pode ser observada quando as espécies mais abundantes estão distantes do

328

centro (ou seja, maior diferenciação de nicho, portanto, menor competição) enquanto

329

baixa FEve indica um menor arranjo regular de espécies. Finalmente, as análises CWM

330

indicaram uma relação não linear, em que remanescentes maiores retêm espécies com

331

maior comprimento, peso, metatíbia e protíbia, principalmente para roladores (Fig. 3 h j

332

l) e residentes (Fig. 3 k) em remanescentes maiores que 263 ha (Área log 2,41). No

333

entanto, esse padrão foi oposto para CWM metatíbia para a comunidade total de besouros

334

rola-bosta (Fig. 3 g), uma vez que a presença de enterradores de grande porte foi

335

registrada em pequenos remanescentes (Fig. 3 i).

336
337
338
339
340
341
342
343

Fig. 3. Relação entre tamanho dos remanescentes florestais e (a) Riqueza funcional (FRic) da comunidade
total de besouros rola-bosta, (b) Riqueza funcional (FRic) de roladores, (c) Dispersão funcional (FDis) de
enterradores, (d) Dispersão funcional (FDis) de roladores, (e) Divergência funcional (FDiv) de enterradores
e (f) Uniformidade funcional (FEve) de roladores, (g) CWM metatíbia da comunidade total, (h) CWM
comprimento de roladores, (i) CWM metatíbia de roladores, (j) CWM peso de roladores, (k) CWM
metatíbia de residentes e (l) CWM protíbia de roladores na Floresta Atlântica, Bahia, Brasil.

344

- Funções ecológicas

345

Não houve relação entre o tamanho dos remanescentes e a remoção de fezes realizada

346

pela comunidade total de besouros rola-bosta (Tab. 3). A dispersão de sementes grandes

347

realizadas pelos enterradores, apresentou um padrão não linear, onde nos remanescentes

348

maiores há uma redução da dispersão dessas sementes (Fig. 4).

349
350
351

Fig. 4. Relação entre o tamanho dos remanescentes florestais e a dispersão secundária de sementes grandes
realizada por enterradores na Floresta Atlântica, Bahia, Brasil.

352
353

Efeito da distância da borda

354

- Diversidade taxonômica e Funções ecológicas

355

A dispersão secundária de sementes grandes pelos enterradores é maior no interior dos

356

remanescentes (Tab. 4). Assim, quanto maior a distância da borda, maior a dispersão

357

secundária de sementes grandes executada pelos enterradores (Fig. 5 a). Já, a abundância

358

de besouros residentes aumenta em borda de florestas e diminuem no interior dos

359

remanescentes (Tab. 4, Fig. 5 b).

360
361

Tabela 4. Tabela de seleção de modelos no nível de ponto amostral onde cada variável foi comparada com
três modelos aditivos generalizados mistos (GAMM) ou modelos lineares generalizados mistos (GLMM),
incluindo o modelo nulo que preveem a relação entre cada variável resposta (diversidade taxonômica,
remoção de fezes e dispersão secundária de sementes) de diferentes guildas funcionais de besouros rolabostas e a distância de borda e tamanho da á rea dos remanescentes em 07 sítios florestais na Floresta
Atlântica, Bahia, Brasil. Modelos com ΔAICc < 2.0 foram considerados os mais plausíveis e quando um
dos modelos selecionados incluiu interação, optamos pelo mais simples. O modelo escolhido destacado em
negrito.

Variáveis
Riqueza Total
Abundância Total
Riqueza Enterradores
Abundância Enterradores
Riqueza Roladores
Abundância Roladores
Riqueza Residentes
Abundância Residentes
Remoção Total de Fezes
Dispersão Secundária (P) Total
Dispersão Secundária (M) Total
Dispersão Secundária (G) Total
Dispersão Secundária (P) Enterradores
Dispersão Secundária (M) Enterradores
Dispersão Secundária (G) Enterradores
Dispersão Secundária (P) Roladores
Dispersão Secundária (M) Roladores
Dispersão Secundária (G) Roladores

Modelos ΔAICc
Nulo Borda Área * Borda
0.0
4.3
0.5
5.7
4.5
0.0
0.0
4.4
2.4
5.7
4.9
0.0
0.0
4.0
0.5
30.6
32.8
0.0
0.0
9.3
2.8
3.0
1.2
3.0
0.0
9.3
29.8
0.0
9.6
14.7
0.0
9.1
30.5
2.0
3.6
0.0
0.0
11.6
38.5
0.0
2.4
2.8
3.9
0.0
1.4
0.0
9.2
30.2
0.0
1.2
3.1
0.0
2.7
2.8

378
379
380

Fig. 5. Relação entre a distância de borda e (a) dispersão de sementes grandes realizada pelos enterradores,
(b) abundância de residentes na Floresta Atlântica, Bahia, Brasil.

381
382

Efeito da Interação entre área dos remanescentes e distância de borda

383

- Diversidade taxonômica

384

A abundância de indivíduos para as comunidades de besouros total, enterradores e

385

roladores foi maior quando considerada a interação entre tamanho do remanescente e

386

distância de borda (Tab. 4). Assim, quanto maior a área e a distância da borda maior a

387

abundância da comunidade total, de enterradores e de roladores (Fig. 6 a b c). Assim, a

388

abundância dos indivíduos é influenciada pelo tamanho do remanescente e o efeito

389

depende da distância da borda.

390
391
392
393

Fig. 6. Relação entre o tamanho dos remanescentes e a distância de borda na (a) abundância da comunidade
total de besouros rola-bosta, (b) abundância de enterradores e (c) abundância de roladores na Floresta
Atlântica, Bahia, Brasil.

394

Discussão

395

Diversidade taxonômica

396

Conforme esperado pela REA, a riqueza da comunidade total de besouros rola-bosta foi

397

afetada negativamente pela redução da área dos remanescentes. Essa relação foi associada

398

à redução gradual da diversidade taxonômica com a área, mas também com a alteração

399

da qualidade e quantidade de habitats para a manutenção de comunidades de animais de

400

grande porte que demandem amplas áreas de vida, para predadores de topo de cadeia

401

trófica e para especialistas de habitat (Tscharntke et al., 2002). Muitos estudos vêm

402

mostrando que a riqueza é afetada negativamente também, pela alteração no tipo de

403

vegetação ou efeito de borda (Nichols et al., 2007; Arellano et al., 2008; Audino et al.,

404

2014; Barnes et al., 2014; Hernández et al., 2014; Sánchez-de-Jesús et al., 2016; Souza

405

et al., 2020; Storck-Tonon et al., 2020). Mas relações meramente estatísticas, como a

406

hipótese de Amostragem Passiva, também podem estabelecer a mesma REA (Lopes,

407

2001; Rabelo et al., 2019). No caso dos besouros rola-bosta, o padrão aqui registrado

408

reforça os resultados de outros estudos (Klein, 1989; Filgueiras et al., 2011; Campos &

409

Hernández, 2015; Salomão & Iannuzzi, 2015; Sánchez-de-Jesús et al., 2016; Souza et al.,

410

2020; Storck-Tonon et al., 2020). O hábito alimentar detritívoro e reprodutivo dos

411

besouros rola-bosta está fortemente associado à disponibilidade de recursos fornecidos

412

pelos mamíferos (predominantemente), e não diretamente a recursos vegetais. Se a

413

disponibilidade de recurso alimentar e habitat para os mamíferos são afetadas pela

414

diminuição da área (Thornton et al., 2011; Canale et al., 2012; Benchimol & Peres, 2013),

415

a perda desses animais gera um declínio na riqueza e abundância de besouros rola-bosta

416

(Culot et al., 2013; Bogoni et al., 2019).

417

Aparentemente o relaxamento que se dá após o processo de redução das áreas florestais

418

(Tilman et al., 1994; Gonzalez, 2000; Teixeira-Santos et al., 2020), não segue um padrão

419

aleatório sobre os besouros rola-bosta, uma vez que observamos uma maior redução das

420

espécies pertencentes à guilda funcional dos roladores em remanescentes florestais de

421

menor área. Cada guilda parece responder diferentemente ao ambiente. Por exemplo,

422

estudos observaram uma maior perda de espécies grandes pertencentes a guilda de

423

enterradores em habitats abertos (pastagens e cultivos de erva-mate) em comparação com

424

espécies de roladores (Gómez-Cifuentes et al., 2017). Em nosso estudo as espécies mais

425

abundantes em todos os remanescentes amostrados foram enterradoras (principalmente

426

D. iannuzziae) sendo uma espécie de hábito alimentar generalista e com grande tamanho

427

corporal, não sendo essa guilda afetada pelo tamanho da área.

428

Diversidade funcional

429

O tamanho dos remanescentes acarreta em respostas divergentes entre as guildas

430

funcionais de besouros rola-bostas, onde em pequenos remanescentes há uma diminuição

431

da riqueza funcional, dispersão funcional e uniformidade funcional para roladores e

432

aumento da dispersão funcional e divergência funcional para os enterradores. Assim, a

433

guilda funcional dos roladores é particularmente vulnerável em remanescentes menores

434

que 137 ha uma vez que um menor espaço funcional está sendo preenchido por poucas

435

espécies. Em contraste, à medida que a área do remanescente aumenta os roladores

436

utilizam mais recursos e indicam que o espaço é expandido nessas áreas. Este resultado

437

indica que grandes remanescentes abrigam espécies funcionalmente distintas umas das

438

outras, mas com menor redundância funcional e consequentemente uma menor resiliência

439

nesses remanescentes. Por outro lado, para os enterradores as características funcionais

440

estão mais dispersas e divergentes em pequenos remanescentes, indicando que há uma

441

maior dispersão das espécies no espaço funcional e maior diferenciação de nicho.

442

A riqueza funcional está associada a riqueza de espécies, então se ocorre uma diminuição

443

na riqueza de espécies, isso ocasiona uma diminuição do FRic (Edwards et al., 2013;

444

Audino et al., 2014), encontramos uma redução da riqueza de espécies nos menores

445

remanescentes, principalmente de roladores, demostrando assim uma diminuição do FRic

446

e dos recursos que estão disponíveis para essas comunidades de besouros, ocorrendo

447

perda de funções ecológicas nesses remanescentes.

448

Uma diminuição no FEve e FDis em ambientes com maior intensidade de perturbação

449

são relatados na literatura (Mouillot et al., 2013), onde áreas altamente degradas suportam

450

apenas espécies com características que lhes permitem tolerar as alterações ocasionadas

451

pela perturbação (Mouillot et al., 2013; Audino et al., 2014). Gerando assim,

452

agrupamento e distribuição irregular de abundâncias de espécies que ocorrem juntas no

453

espaço funcional, diminuindo os valores de FEve e FDis (Gerisch et al., 2012; Mouillot

454

et al., 2013).

455

Assim, mudanças nos índices de diversidade funcional indicam que há mudanças na

456

oferta de diferentes características funcionais com a redução do tamanho dos

457

remanescentes, sugerindo uma diminuição da redundância funcional de comunidades de

458

besouros e resiliência do ecossistema em pequenos remanescentes (Laliberté et al., 2010;

459

Magnago et al., 2014).

460

Considerando as características funcionais separadamente, foi registrado um aumento do

461

CWM para metatíbia da comunidade total e para enterradores com a redução da área dos

462

remanescentes, provavelmente influenciado pela espécie enterradora D. iannuzziae, que

463

apresenta grande tamanho corporal e apresentou grande abundância em todos os

464

remanescentes amostrados. Isto contrasta com a maioria dos trabalhos que evidencia que

465

espécies com maior tamanho corporal são mais afetadas pela redução de área e alterações

466

do habitat (Nichols et al., 2013a, 2013b). Já para o CWM do comprimento, CWM do

467

peso, CWM da protíbia de roladores e CWM da metatíbia de residentes, foram

468

influenciadas negativamente com a redução da área dos remanescentes. Essas guildas

469

podem ter sua riqueza, abundância e composição de espécies de maior porte reduzidas

470

em pequenos remanescentes, já que os besouros rola-bosta são altamente sensíveis as

471

alterações do habitat (da Silva & Hernández, 2016).

472

Nos remanescentes onde ocorre uma menor diversidade funcional, a realização das

473

funções ecológicas podem ser comprometidas (Batalha et al., 2010). Então a redução das

474

áreas pode causar efeitos negativos para a manutencão dos ecossitemas, já que tanto a

475

diversidade funcional, quanto a taxonomica são afetadas nos menores remanescentes.

476

Funções ecológicas

477

Esperávamos encontrar uma relação positiva entre o tamanho dos remanescentes e a

478

distância da borda com riqueza e abundância de besouros e consequentemente com maior

479

remoção de fezes, a partir dos padrões encontrados na literatura (Slade et al., 2007;

480

Hernández et al., 2011; Nichols et al., 2013a, Barragán et al., 2011; Edwards et al., 2013).

481

Entretanto, a remoção de fezes não foi influenciada pelo tamanho da área e distância de

482

borda.

483

Um estudo realizado em uma floresta fragmentada no México, também não encontrou

484

relação entre o tamanho da área e a remoção de fezes realizada pelos besouros rola-bosta

485

(Amézquita & Favila, 2010). Os pequenos remanescentes possuem menor riqueza de

486

espécies, com redução de abundância, mas não houve variação na taxa de remoção das

487

fezes (Tab. S1). A espécie dominante nos menores remanescentes foi D. iannuzziae, uma

488

espécie da guilda dos enterradores tendo um grande tamanho corporal e pode-se

489

considerar, portanto, que ela esteja com a maior contribuição na função de remoção de

490

fezes.

491

No processo de retirada e enterramento de porções de recursos, sementes pequenas são

492

enterradas com mais frequência em comparação com as sementes grandes (Andresen &

493

Levey, 2004). Como as sementes podem ser vistas como contaminantes (Andresen &

494

Feer, 2005), sendo retiradas das massas fecais que comporão a bola a ser utilizada para

495

nidificação, sementes médias e grandes são contaminantes maiores e mais facilmente

496

removidas do que as sementes menores, sendo mais frequentemente descartadas das fezes

497

durante a realocação do recurso pelos besouros rola-bosta (Andresen & Levey, 2004).

498

Este padrão explica a menor dispersão de sementes grandes em pequenos remanescentes,

499

que podem ser removidas, na produção de uma bola “limpa” de contaminantes. Esse pode

500

ter sido um dos motivos pelo qual a dispersão das sementes grandes pelos enterradores

501

tenha sido comprometida em pequenos remanescentes e com maior efeito de borda.

502

A diminuição da diversidade taxonômica de besouros pode diminuir a probabilidade de

503

qualquer semente ser realocada para um local ideal (livre de predadores, adequado para

504

germinação e estabelecimento) (Griffiths et al., 2015). Qualitativamente, a guilda de

505

enterradores é considerada um importante componente para o processo de dispersão, pois

506

ao enterrar a bola de excremento juntamente com a semente, reduz a probabilidade de

507

predação das sementes, bem como facilita sua germinação. Além disso, a quantidade de

508

fezes em que as sementes estão envolvidas também interfere na sua dispersão, sendo que

509

sementes em maiores quantidades de fezes são frequentemente mais enterradas (Andresen

510

& Levey, 2004). As pilhas maiores de fezes atraem mais besouros rola-bosta e animais

511

de maior tamanho em comparação com pilhas menores, onde há uma competição mais

512

intensa pelo recurso (Andresen, 2002; Culot et al., 2011). Assim, apesar da remoção de

513

fezes não ter sido afetada, uma redução na oferta de recursos, provavelmente, devido às

514

populações de mamíferos (provedores de recursos) terem dificuldades de se manter em

515

áreas menores, pode ter impactado a dispersão das sementes grandes, não ocorrendo a

516

dispersão primária dessas sementes, afetando a dinâmica de dispersão secundária e

517

regeneração florestal nesses ambientes.

518

O tamanho dos besouros e o modo como utilizam o recurso (roladores ou enterradores)

519

afetam a ocorrência e a profundidade de enterramento de sementes, sendo que os

520

enterradores maiores enterram sementes grandes e mais profundamente em comparação

521

com os roladores (menor profundidade) e besouros rola-bosta menores (Vulinec, 2002).

522

A ausência de grandes roladores (com capacidade de dispersar sementes maiores) e menor

523

diversidade de espécies enterradoras, nas menores áreas e maior quantidade de borda,

524

pode interferir no processo de regeneração de pequenos remanescentes de florestas

525

tropicais, pois sementes grandes geralmente são características de árvores florestais

526

primárias e de interior de floresta (Hawes et al., 2020).

527

A coexistência das espécies foi facilitada pela diversificação de formas de realocação de

528

recursos pelos besouros rola-bosta, reduzindo a competição (Halffter & Edmonds, 1982).

529

Devido a essa exploração diferencial de recursos ocorrem benefícios para a manutenção

530

do ecossistema, ligados às funções exercidas diferencialmente por essas guildas, como

531

por exemplo, os roladores aumentam a chance de germinação das sementes, tornando

532

essas sementes e plântulas menos sujeitas a mortalidade por predação e competição

533

interespecífica (Andresen, 2002). Já as espécies pertencentes a guilda de enterradores

534

tendem a remover mais fezes e a enterrar as sementes mais profundamente, gerando

535

melhores condições para a germinação de sementes grandes (Feer, 1999; Andresen &

536

Levey, 2004). No presente estudo a presença apenas de enterradores grandes, com a maior

537

abundância da espécie D. iannuzziae, mostra que essa complementaridade entre as

538

guildas não está ocorrendo nas menores áreas e maior quantidade de borda. Pesquisas

539

relatam que a presença de roladores (mesmo que em menor tamanho corporal) é

540

importante para a realização das funções ecológicas (Slade et al., 2007). E a ausência de

541

grupos funcionais pode ocasionar efeitos na manutenção desses ambientes, assim é

542

necessária a presença de ambos os grupos funcionais para manter a funcionalidade do

543

ecossistema com complementaridade de funções (Slade et al., 2007).

544

Efeito de borda

545

Remanescentes menores experimentam uma intensidade maior de efeito de borda, pois a

546

área do interior do remanescente é menor em comparação a borda (Ranta et al., 1998).

547

Além disso a área da borda está sujeita a uma variedade de efeitos ecológicos, como maior

548

temperatura, intensidade de luz e menor umidade do solo (Gehlhausen et al., 2000).

549

Grupos mais sensíveis a essas alterações são afetados mais rapidamente, e sofrem com a

550

escassez de recursos, sendo incapazes de ocupar essas áreas (Halffter & Arellano, 2002).

551

Esses fatores podem ser limitantes para besouros rola-bosta (adultos e larvas), que

552

dependem de recursos efêmeros (fezes e carcaça) que se tornam menos atrativos e

553

inutilizáveis quando dessecados (Sowig, 1995), já que esses besouros se alimentam da

554

fração liquida desses recursos (Cambefort, 2014). Para os residentes, a abundância foi

555

menor no interior dos remanescentes, sendo uma surpresa, já que vivem dentro do recurso

556

e são mais sensíveis as altas temperaturas de ambiente aberto, devido a acelerada perda

557

de água do recurso (Klein, 1989).

558

Quando ocorreu a interação entre o tamanho do remanescente e borda, a abundância total,

559

de enterradores e roladores foram afetadas negativamente. Esses efeitos negativos na

560

abundância de besouros rola-bosta pelo efeito de borda são encontrados na literatura

561

(Spector & Ayzama, 2003; Souza et al., 2020). Para os roladores, uma explicação para

562

esse efeito negativo da borda, é a utilização de reservas de energia para rolar o recurso

563

num curto espaço de tempo, principalmente em locais em que o recurso alimentar é

564

escasso, afetando assim a fisiologia desses besouros (Krell et al., 2003; França et al.,

565

2016; Salomão et al., 2018). Além disso larvas de espécies roladoras são mais propensas

566

a sofrer com a dessecação do solo, pois esses besouros geralmente cavam ninhos menos

567

profundos (Hanski & Cambefort, 1991).

568

Variação da abundância de roladores e enterradores, podem modificar os padrões de

569

dispersão secundária de sementes, podendo afetar a manutenção dessa função no

570

ecossistema (Peyras et al., 2013). A dispersão de sementes grandes por enterradores é

571

afetada negativamente pelas bordas, isso pode estar associada a um menor consumo de

572

sementes grandes por espécies de mamíferos que não conseguem se manter em áreas com

573

grandes bordas (Bogoni et al., 2016, 2018), além disso plantas com sementes grandes são

574

características de interior de remanescente, sendo essas espécies mais afetadas pelo efeito

575

de borda (Tabarelli et al., 2008; Hawes et al., 2020). Também pode ocorrer o abandono

576

das bolas de excremento na superfície, reduzindo assim o enterro de sementes devido as

577

altas temperaturas do solo em ambientes de borda (Peyras et al., 2013). Já que o enterro

578

de sementes é menos frequente também em habitats perturbados (Andresen, 2003;

579

Santos-Heredia et al., 2011; Slade et al., 2011; Braga et al., 2013).

580

Conclusões

581

Pequenos remanescentes e maior efeito de borda, afetam de forma negativa os roladores

582

e enterradores. Os roladores são mais vulneráveis em colonizar áreas menores, com maior

583

efeito de borda e com pouca disponibilidade de recursos. A complementariedade entre

584

guildas de besouros rola-bosta é necessária, pois o sucesso da dispersão secundária de

585

sementes se torna mais efetivo quando ocorre a presença de ambas as guildas que realizam

586

a dispersão nos remanescentes. Nos remanescentes menores onde houve redução e/ou

587

ausência de espécies de roladores e redução na riqueza de espécies de enterradores, a

588

dispersão das sementes grandes foi afetada negativamente pela redução do tamanho da

589

área e menor distância com a borda podendo causar consequências na regeneração

590

florestal desses pequenos remanescentes.

591

O tamanho corporal dos besouros rola-bosta é um traço positivamente relacionado as

592

funções de dispersão secundária de sementes grandes para besouros de ambas as guildas

593

funcionais estudadas.

594
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Material Suplementar
Tabela S 1. Taxa de remoção de fezes (%) e taxa de dispersão secundária de sementes (%) realizada pelos roladores, enterradores e comunidade
total de besouros rola-bosta em remanescentes de Floresta Atlântica na Bahia. (A=remanescentes, P=pequenas, M=médias e G=Grandes). Códigos
dos remanescentes no texto.
Remanescente Área (ha)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

8,22
44
263
137
550
1173
2746

Taxa de Remoção Dispersão (Roladores) Dispersão (Enterradores) Dispersão (Comunidade Total)
de Fezes
Sem. P Sem. M Sem. G Sem. P Sem. M Sem. G Sem. P Sem. M Sem. G
0.26
0.04
0.03
0.02
0.20
0.00
0.00
0.24
0.03
0.02
0.21
0.05
0.01
0.00
0.05
0.05
0.00
0.10
0.06
0.00
0.42
0.30
0.21
0.22
0.23
0.06
0.08
0.53
0.27
0.30
0.32
0.16
0.07
0.12
0.22
0.13
0.04
0.38
0.20
0.16
0.35
0.23
0.14
0.24
0.22
0.06
0.06
0.45
0.20
0.30
0.60
0.17
0.13
0.18
0.26
0.02
0.00
0.43
0.15
0.18
0.56
0.22
0.09
0.10
0.16
0.03
0.10
0.39
0.12
0.20

a

Remanescentes
f

b

c

d

Figura S 1. Distância de borda e funções ecológicas de besouros rola-bosta. (a) Remoção de fezes, (b) Dispersão

Figura S 1. Relação entre a distância de borda e funções ecológicas de besouros rola-bosta. (a)
secundária
sementes
(c) Dispersão
Secundária
sementes pequenas
e (d)(c)
Dispersão
secundária
de sementes de
Remoção
dedefezes,
(b)médias,
Dispersão
secundária
dedesementes
médias,
Dispersão
Secundária
sementes
grandes e (d) Dispersão secundária de sementes pequenas. Onde A= remanescentes
grandes. Onde A= remanescentes amostrados. DS= dispersão secundária.
amostrados. DS= dispersão secundária.

