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RESUMO

As alterações causadas aos ecossistemas por diversas ações humanas têm levado
à redução da biodiversidade, alterações nas estruturas de comunidades e
consequente perda de diversas funções ecossistêmicas. Neste aspecto, os
Scarabaeinae (Scarabaeidae), conhecidos como rola-bostas, são bons
bioindicadores. Eles promovem a remoção de massas fecais e podem atuar como
dispersores secundários de sementes. O presente estudo teve como objetivo
analisar o quanto a transformação de caatingas em pastagens altera a estrutura das
comunidades de escarabeíneos e algumas de suas funções ecossistêmicas.
Comparamos o serviço de dispersão secundária de sementes entre áreas
adjacentes de caatingas e pastagens no município de Andorinha, Bahia, nas
estações chuvosa e seca do ano, através de arenas para verificação destes serviços
de dispersão de sementes, com fezes suínas contendo mímicas de sementes de
diferentes tamanhos; os dados foram analisados através de GLM’s (modelos
lineares generalizados). As respectivas comunidades de Scarabaeinae foram
amostradas subsequentemente com pitfalls iscados com fezes suínas, baço bovino
e banana. Foram capturados 581 escarabeíneos, distribuídos em 11 gêneros e 14
espécies. Deltochilum verruciferum dominou todos os locais e estações num total de
450 indivíduos (77,4%). A caatinga registrou abundância total três vezes maior de
escarabeíneos, além de 13 das 14 espécies amostradas, com efeito significativo do
ambiente e da estação das chuvas sobre a abundância e riqueza. A dispersão de
sementes não foi significativamente influenciada pelo uso da terra, mas sim pela
estação, com percentual maior na chuvosa (35,9%) em relação à seca (2,4%). As
sementes de tamanho pequeno foram as mais dispersas e os besouros grandes e
enterradores apresentaram maior correlação positiva com as taxas de dispersão.
Portanto, a retirada da cobertura vegetal da caatinga, provoca diminuição da
abundância e riqueza dos escarabeíneos dispersores de sementes, alterando a
estrutura e composição das comunidades, afetando indiretamente a prestação de
serviços ecológicos por eles realizados.
Palavras-chave: bioindicadores, dispersão secundária de sementes, rola-bosta, uso
da terra.

ABSTRACT

The changes caused to the ecosystems by many human actions have led to the
reduction of biodiversity, alterations in the structures of communities and consequent
loss of many ecosystem functions. Scarabaeinae (Scarabaeidae), known as dung
beetles, are good bioindicators of such changes. They promote the removal of fecal
masses and can act as secondary seed dispersers. The present study had as
objective to analyze how much the transformation of caatingas in pastures alters the
structure of the communities of dung beetles and some of its ecosystem functions.
We compared the secondary seed dispersal service between areas of caatingas and
adjacent pastures in the municipality of Andorinha, Bahia, in the rainy and dry
seasons of the year to verify these seed dispersal services, with swine feces
containing seed mimics of different sizes. The data were analyzed through GLM's
(generalized linear models). The communities of Scarabaeinae were subsequently
sampled with pitfalls baited with swine feces, decaying bovine spleen and banana. A
total of 581 dung beetles were captured, distributed in 11 genera and 14 species.
Deltochilum verruciferum dominated all sites and stations in a total of 450 individuals
(77.4%). The caatinga recorded three times more beetles, in addition to 13 of the 14
species sampled, with significant effect of the environment and the rainy season on
abundance and richness. Seed dispersal was not significantly influenced by land use,
but by season, with a higher percentage in the rainy season (35.9%) than in the dry
season (2.4%). The seeds of small size were the most dispersed, and the larger
burrower beetles had a higher positive correlation with the dispersion rates.
Therefore, the removal of the vegetation cover of the caatinga causes a decrease in
the abundance and richness of the seed dispersers, altering the structure and
composition of the communities, indirectly affecting the ecological services provided
by them.
Keywords: bioindicators, secondary seed dispersion, dung beetles, land use.
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1. INTRODUÇÃO GERAL

O crescimento das demandas humanas por recursos naturais teve
consequências como a destruição de habitats naturais, extinção de diversas
espécies e a perda de serviços ecológicos. Nas últimas duas décadas a busca pela
compreensão de como a perda de biodiversidade afeta o funcionamento dos
ecossistemas teve importante progresso (Cardinale et al. 2012).
Este conhecimento é importante frente às diversas ações humanas que vêm
causando mudanças significativas nos ecossistemas, como desmatamento,
incêndios, formação de pastagens (Burivalova et al. 2014, Barlow et al. 2016),
exploração madeireira, caça, expansão agrícola e assentamento humano (Giam
2017). Podemos destacar como principais a exploração excessiva dos recursos, a
introdução de espécies exóticas e a extinção de diversas espécies (Purvis et al.
2012).
A fragmentação e/ou perda dos espaços naturais de forma acelerada pode
culminar com a eliminação ou separação de populações de diversas espécies em
seu habitat natural e que estavam historicamente interligadas, podendo alterar de
forma drástica as interações, como a competição e predação, entre as espécies que
ali coexistem (Tscharntke et al. 2012), além da interferência dos fatores abióticos,
como temperatura e luminosidade, quantidade e repartição de recursos alimentares
(Keitt 2009).
A perda de habitats e extinção de espécies provoca a diminuição ou
eliminação de diversos serviços ecossistêmicos, o que causa um aumento das
pressões sobre a biodiversidade, habitats e seus sistemas (Myers 1996). A
diversidade biológica sustenta o funcionamento do ecossistema como um todo e,
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claro, a prestação de serviços ecossistêmicos também é essencial para o bem-estar
humano (Convenção sobre Diversidade Biológica CBD 2010).
Quando se trata de preocupação e preservação dos biomas brasileiros, uma
atenção especial deve ser dada à Caatinga, que sofre um processo intenso de
degradação, devido à agricultura e pecuária, com ínfima área protegida em unidades
de conservação, havendo a necessidade de produção de mais estudos e posteriores
medidas mitigadores e conservadoras (Silva et al. 2017).
Os esforços de preservação podem ser diminuídos com relação a este bioma
por não apresentar uma exuberância verde como a das florestas tropicais úmidas e
devido também ao aspecto seco das fisionomias decíduas no período seco e
dominadas por cactos e arbustos, que sugere uma baixa diversificação da fauna e
flora, reforçando ainda mais o estereótipo de que é muito pobre em biodiversidade
(Leal et al. 2003). Porém, estudos demonstram que se trata de um bioma com rica
biodiversidade, endemismos, bastante heterogênea e, ainda mais, considerado
extremamente frágil, sofrendo perturbações desde o século XVII com a ocupação do
sertão para criação de gado nos primeiros núcleos urbanos (Alves 2007).
Os

besouros

coprófagos

da

subfamília

Scarabaeinae

(Coleoptera:

Scarabaeidae) são importantes agentes de remoção de massas fecais, sendo
conhecidos popularmente como “rola-bostas” (Halffter & Matthews 1966). Devido à
sua alta fidelidade ambiental são usados como bons bioindicadores (Nichols et al.
2007, Hernández & Vaz-de-Mello 2009). Esses elementos os tornam interessantes
para estudos de quantificação de serviços ecológicos prestados, frente à grande
dificuldade em como mensurar estes serviços (Braga et al. 2013). Como serviços
ecológicos relacionados a estes insetos podemos citar alterações de fertilidade e
estrutura do solo (Nichols et al. 2008, Yoshihara & Sato 2015), competição com
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moscas detritívoras em ambientes de esterco (Bornemissza 1970), dispersão
secundária de sementes (Andresen 2003, Andresen & Levey 2004, Braga et al.
2017), contribuição para o melhoramento de características físico-químicas do solo,
com o incremento da permeabilidade, revolvimento, aeração, incorporação da
matéria orgânica e retenção de água no solo (Louzada et al. 2010).
Existem 618 espécies registradas para a subfamília Scarabaeinae no Brasil,
mas estima-se que possa chegar a mais de 1.200 espécies, pois ainda faltam dados
de várias regiões, e os mesmos estão desatualizados. Há 149 registros para a
região Nordeste, onde a Bahia é o estado detentor da maior riqueza, com 93
espécies, sendo seis endêmicas (Vaz-de-Mello 2000). Tanto as larvas quanto os
adultos dos escarabeíneos são animais detritívoros, utilizando principalmente fezes,
carcaças de animais e frutos em decomposição como recurso alimentar e
reprodutivo. O deslocamento e posterior enterramento do recurso, às vezes em local
distante da fonte, evitam ou diminuem a competição com outros grupos de animais
que utilizam a mesmo tipo de alimento, como por exemplo, dípteros, mamíferos e os
próprios escarabeíneos (Hanski & Cambefort 1991)
Os escarabeíneos são divididos em cinco tipos básicos de dieta: coprófagos
(fezes), saprófagos (frutos e matéria vegetal em decomposição), necrófagos
(carcaças animais), micetófagos (fungos em decomposição) e generalistas
(copronecrófagos e demais combinações possíveis) (Halffter & Matthews 1966). A
alocação de recursos, frequentemente associado à nidificação, ocorre de três
maneiras principais: os que rolam uma parte do recurso para longe, hábito que lhes
conferiu o nome popular de rola-bostas, classificados como telecoprídeos
(roladores); os que separam e enterram parte do recurso em túneis escavados logo
abaixo ou ao lado da fonte, classificados como paracoprídeos (enterradores) e os
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que se alimentam e nidificam dentro do próprio recurso, classificados como os
endocoprídeos (residentes) (Figura 1).
Alguns destes besouros podem auxiliar no processo de dispersão secundária
de sementes. A dispersão primária é realizada principalmente por aves e mamíferos,
que ingerem os frutos e defecam suas sementes junto com as fezes (Watson 2012),
e ao rolarem e/ou enterrarem as fezes de animais frugívoros, os besouros
aumentam a chance das sementes germinarem (Andresen & Levey 2004). Portanto,
os besouros coprófagos contribuem com um processo fundamental no ciclo
reprodutivo de plantas, tendo papel importante na dinâmica populacional de
inúmeras espécies vegetais, permitindo a colonização de novos habitats e
favorecendo a regeneração e manutenção das florestas (Nathan et al. 2011).
A perturbação do habitat pode afetar diversos serviços ecossistêmicos dos
escarabeíneos como a dispersão secundária de sementes, podendo alterar
elementos como: abundância, riqueza e biomassa destes coleópteros (Braga et al.
2013), perturbações estas que podem ser amenizadas com a manutenção das
formações vegetais nativas, no caso da Caatinga, ao estar presente nas
proximidades de áreas degradadas, como por exempo pastagens, servirá
potencialmente de refúgio climático para os escarabeíneos (Medina & Lopes 2014).
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Paracoprídeos

Telecoprídeos

Endocoprídeo
s

Figura 1. Guildas funcionais de utilização do recurso por coleópteros coprófagos
escarabeíneos. Paracoprídeos: enterradores; Telecoprídeos: roladores; Endocoprídeos:
residentes. Fonte: Bornemissza (1976).

A maior parte dos estudos sobre coleópteros escarabeíneos têm sido
realizados em florestas úmidas ou mesmo em savanas, mas em áreas de florestas
secas, como a Caatinga, que é composta por um mosaico fitofisionômico e
apresenta peculiaridades meteorológicas, essa biologia e inserção ecológica são
menos estudadas (Hernández 2007).
Várias áreas deste bioma sofrem com a retirada da sua cobertura natural para
a produção de pastagens, que servem como alimento para ruminantes,
principalmente caprinos e ovinos nas pequenas propriedades, devido seu baixo
custo de produção (Brâncio et al. 2003). Esta degradação afeta diretamente a
riqueza e abundância de escarabeíneos entre os ambientes nativo e alterado, sendo
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constatado redução das populações destes besouros no segundo ambiente
(Almeida et al. 2011, Beiroz et al. 2018).
Das árvores da Caatinga, as espécies que apresentam frutos que necessitam
dos animais para a sua dispersão variam de 26 a 80% (Griz & Machado 2001, Silva
et al. 2013), onde são encontrados, por exemplo canídeos e primatas, que se
alimentam de frutos e são potenciais dispersores primários de sementes (Moura &
McConkey 2007).
Em ambientes tropicais áridos e semiáridos há enorme restrição no que se
refere à disponibilidade e sazonalidade de recursos (Valera et al. 2011), sendo este
um dos motivos que justificam a presença de uma biodiversidade relativamente
baixa. No entanto, estão presentes espécies bastante adaptadas, com alterações e
diferenciações bem notáveis nas suas atividades, riqueza e abundância das formas
de vida entre o período de seca e o chuvoso (Leal et al. 2003); apresentando hábito
alimentar mais generalista e variável em relação a horários e estações do ano com
temperaturas mais amenas (Medina & Lopes 2014).
A área de realização deste estudo está localizada na ecorregião Depressão
Sertaneja Meridional, que apresenta a paisagem mais típica do semiárido
nordestino, com clima predominantemente quente, precipitação média anual de 500
a 800mm e cobertura vegetal de caatinga arbustiva a arbórea (Velloso et al. 2002).
Devido às condições adversas desta ecorregião, as espécies de besouros
coprófagos presentes estão adaptadas a áreas abertas e secas, muitos
apresentando hábitos generalistas e utilizando até recursos incomuns, como por
exemplo, fezes já em processo de ressecamento (Hernández 2007). No entanto, os
estudos destes besouros em regiões áridas estão direcionados principalmente para
estrutura e composição de suas comunidades (Liberal et al. 2011), reforçando a
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necessidade da complementação destes estudos com enfoque em sua inserção e
prestação de serviços ecológicos.

21

2. OBJETIVO

2.1 Objetivo geral

O presente estudo teve como objetivo verificar como a perturbação antrópica
ao ambiente natural, aqui representada pelo desmatamento da Caatinga para
formação de pastagens, afeta a composição das comunidades de coleópteros da
subfamília Scarabaeinae e consequentemente os seus serviços de dispersão
secundária de sementes.

2.1 Objetivos específicos
a) Determinar como o uso da terra e a sazonalidade alteram os padrões de
abundância, riqueza e diversidade das comunidades de coleópteros da
subfamília Scarabaeinae.
b) Relacionar a prestação dos serviços de dispersão secundária de sementes
pelos besouros com relação aos atributos de comunidade, ambientes e a
sazonalidade.
c) Comparar a distribuição de besouros Scarabaeinae entre guildas e
correlacionar essa distribuição com as diferenças ambientais e a dispersão
secundária de sementes.
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CAPÍTULO 1: ENTRE O ABERTO E O SECO: BESOUROS ROLA-BOSTA
PERCEBEM A DIFERENÇA ENTRE PASTAGEM E CAATINGA?.
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RESUMO
Os coleópteros da subfamília Scarabaeinae apresentam alta fidelidade ambiental e
por isso são usados como bons bioindicadores, pois a perturbação do habitat afeta
elementos como abundância, riqueza e biomassa. Sendo o efeito da simplificação
ambiental bastante conhecido para formações florestais úmidas, o presente trabalho
teve como objetivo analisar o quanto a transformação das caatingas, importante
formação semiárida exclusiva do Brasil, em pastagens modifica os atributos de
comunidade dos escarabeíneos, e se o curto período de chuvas apresenta efeito
sobre os atributos das comunidades de Scarabaeinae dos dois ambientes.
Amostramos cinco áreas na região norte do estado da Bahia, cada área com
formações de caatinga e de pastagem adjacentes. Em cada local dispusemos cinco
pontos amostrais, compostos por três pitfalls iscados com fezes suínas, baço bovino
em putrefação ou banana, que permaneceram no campo por 24 horas. Foram
capturados 581 escarabeíneos, distribuídos em 11 gêneros e 14 espécies, sendo
Deltochilum verruciferum responsável por 77,4% de toda amostragem. A caatinga
apresentou abundância três vezes maior em relação à pastagem, registrando 13 das
14 espécies amostradas, enquanto a pastagem teve 8 espécies. Na estação
chuvosa a abundância e riqueza foram significativamente maiores em ambos os
ambientes. A baixa similaridade entre os ambientes mostrou haver uma fauna
restrita às condições específicas da caatinga, o que pode ser devido tanto à sua
maior complexidade da vegetação quanto às condições mais secas. Portanto, a
comunidade de Scarabaeinae de caatinga em composição e estrutura reconhece as
diferenças entre os ambientes, com exceção das espécies mais generalistas.
Palavras-chave: Scarabaeinae, bioindicadores, estrutura da vegetação, simplificação
de habitat, aridez.
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ABSTRACT

Dung beetles (Scarabaeinae) have high environmental fidelity and are therefore used
as good bioindicators, since disturbance of habitat affects elements such as
abundance, richness and biomass. As the effect of environmental simplification is
well registered for humid forest formations, the present work aimed to analyze how
the transformation of caatingas (an important semiarid formation restricted to Brazil)
into pastures modifies the community attributes of the beetles, and if the short period
of rains has an effect on the attributes of the Scarabaeinae communities of the two
environments. We sampled five areas in the northern region of the state of Bahia,
each area with adjacent caatinga and grassland formations. In each site we had five
sample points, composed of three pitfalls baited with swine feces, decaying bovine
spleen or banana, that remained in the field for 24 hours. Fourteen species (11
genera) were collected (581 individuals), with Deltochilum verruciferum accounting
for 77.4% of all sampling. The caatinga presented abundance three times greater in
relation to the pasture, registering 13 of the 14 species sampled, while the pasture
had 8 species. In the rainy season the abundance and richness were significantly
higher in both environments. The low similarity between the environments showed a
fauna restricted to the specific conditions of the caatinga, which may be due to both
its greater complexity of the vegetation and drier conditions. Therefore, the
Scarabaeinae community of caatinga in composition and structure recognizes the
differences between environments, with the exception of the more generalistic
species.
Keywords: Scarabaeinae, bioindicators, vegetation structure, habitat simplification,
aridity

29

1. INTRODUÇÃO

O bioma Caatinga é a vegetação semiárida predominante e exclusiva do
nordeste brasileiro e cobre cerca de 850.000 km², o que corresponde a 11% do
território brasileiro (Hauff, 2010). Variações de topografia, solos e padrão climático
(Prado, 2003), juntamente com sua longa história evolutiva (Roig-Juñent et al., 2006)
podem ser os responsáveis pelo mosaico de tipos de fisionomia encontrado na
caatinga. De forma geral, o clima é classificado como semiárido, com pluviosidade
máxima de 1000 mm anuais nas áreas mais úmidas, mas com média próxima dos
500 mm anuais, e alta sazonalidade, sendo a chuva concentrada nos 3 meses do
verão e demais meses muito secos. Apesar da aridez, apresenta grande
biodiversidade e, devido à diferença ambiental em relação aos biomas adjacentes
(savanas, matas pluviais atlântica e amazônica), bom nível de endemismo de vários
táxons (Leal et al., 2003). Sua biodiversidade significativa contrasta com altos níveis
de degradação, colocando-a entre os ecossistemas mais ameaçados do planeta,
dadas as altas taxas de conversão de sua vegetação em pastagens e para
agricultura (Menezes et al., 2012). Apesar dessas ameaças; apresenta apenas 7,4%
do seu território protegido em Unidades de Conservação (Silva et al., 2017).
A retirada da cobertura vegetal para formação de pastagens altera
drasticamente as condições ambientais como temperatura, umidade, luminosidade e
diversidade vegetal, afetando a fauna ali existente. Pelo menos esse é o padrão
registrado quando há redução da complexidade da estrutura arbórea de florestas
pluviais (Shahabuddin et al., 2014). As várias ecorregiões da Caatinga apresentam
de forma mais constante estrutura mais aberta que as formações úmidas. A
estrutura vegetal é geralmente arbustiva espinhosa até árvores baixas e esparsas
(Velloso et al., 2002). O aspecto climático que caracteriza as caatingas, com baixa
umidade e temperatura mais elevada, igualmente é mais semelhante às pastagens,
mas a alta sazonalidade de chuvas as distinguem, sendo que os eventos recorrentes
de seca prolongada, quando a média de pluviosidade se mantém mais baixa que a
média por vários anos (Ab’Saber, 1977), impactam flora e fauna, e nesses períodos
as pastagens perdem a fauna de herbívoros de maior porte que sustenta a
comunidade de besouros detritívoros durante os meses com maior produtividade.
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As características microclimáticas, que têm relação estreita com a cobertura
vegetal, também afetam a distribuição dos rola-bostas e existe um grau elevado de
associação a habitats específicos, o que é chamado de fidelidade ambiental. Os
besouros “rola-bostas”, são consagrados como bons bioindicadores graças a sua
alta fidelidade ambiental, e há espécies de besouros rola bosta típicos desse bioma
(Hernández, 2007; Campos, 2012). Como é um grupo bastante associado a
diversidade de outros organismos, especialmente de mamíferos (principais
produtores de fezes, seu principal recurso alimentar), tradicionalmente têm resposta
que acompanha sua abundância e diversidade. Essa associação pode se dar em
função tanto dos vertebrados que se limitam a esses ambientes, quanto pelas
adaptações desenvolvidas ao longo da evolução das espécies que se restringiram a
esse bioma. Os animais que se apresentam fortemente restritos a ambientes ou
condições específicas, como espécies características de ambientes abertos ou
espécies que nunca se afastam das formações florestais, são considerados como
insetos bastante vulneráveis à fragmentação de seus ambientes (Hernández e Vazde-Mello, 2009).
O desmatamento das florestas, além da mudança da estrutura da vegetação,
tem provocado uma diminuição significativa na riqueza e abundância de espécies de
diversos grupos, alterações na dinâmica de comunidades devido à introdução de
espécies exóticas (Macic et al., 2018). A entrada de besouros típicos de pastagens
nas caatingas, ou mesmo a saída de organismos da caatinga para áreas de
pastagens poderiam demonstrar, por um lado, uma menor especificidade da
escarabeidofauna, e por outro, a interferência nos processos ecológicos dessas
duas formações. Mas os impactos destas perturbações podem ser amenizados com
a manutenção das formações nativas, que ao estar presente nas proximidades de
áreas degradadas, como as pastagens, serviriam de refúgio climático para os
escarabeíneos (Medina e Lopes, 2014).
Este trabalho teve como objetivo responder as seguintes perguntas: (1) como
áreas com diferentes estruturas de vegetação em uma região semiárida afetam a
composição das comunidades de coleópteros escarabeíneos? (2) há diferenças em
composição, riqueza e abundância dos Scarabaeinae comprando-se períodos de
maior e menor pluviosidade? Considerando essas perguntas, partimos das
seguintes hipóteses: (i) a fitofisionomia de maior complexidade estrutural, a
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Caatinga, detém a maior abundância e riqueza de espécies, variando a composição
em cada área, mas mantendo maiores níveis de similaridade entre áreas com
mesma cobertura vegetal, independentemente de relações de proximidade; (ii) a
riqueza e abundância das comunidades de Scarabaeinae serão significativamente
maiores na estação de maior pluviosidade que na estação de menor pluviosidade,
nos dois ambientes.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo
O estudo foi desenvolvido nos meses de máxima pluviosidade (março;
pluviosidade média de 95 mm) e seca (setembro; pluviosidade média de 13 mm)
(Climate-data.org, 2018), no município de Andorinha, região centro norte do estado
da Bahia. A média anual de pluviosidade é de 623 mm. A temperatura média anual é
de 23,7ºC, com máximas de 28,3ºC e mínimas de 19ºC. O clima é tropical com
estação seca (classificação de Köppen-Geiger: Aw). A vegetação de caatinga é
xerófita, tem alto nível de suculência e espinescência, e é decídua, ou seja, a
maioria das plantas perde suas folhas no período de seca e as recupera no período
chuvoso, sendo a fisionomia predominante na área amostrada do tipo

arbórea

arbustiva, com altura máxima aproximada de 5m, com grande quantidade de
bromélias e cactáceas. A vegetação de pastagem é de plantios mistos de Brachiaria
sp. e gramíneas nativas, mas com manutenção de algumas plantas arbóreas nativas
como sombra para o gado.
As manchas de caatingas e pastagens analisadas são utilizadas igualmente
para a criação de rebanho caprino e ovino, mais adequado ao clima seco. As áreas
são fazendas que concentram manchas preservadas de caatinga no sistema de
“fundo de pasto”, em que estas podem ser utilizadas como alternativa de área de
pastejo por vários proprietários no caso de seca muito acentuada (Marques, 2016).
As fazendas foram escolhidas de forma a estabelecermos pares de formações
(caatinga/pastagem) próximas ou adjacentes, para diminuir efeitos de distância. As
cinco áreas escolhidas foram: Fazenda Barra (BA: 10º13’47,9”S 39º50’55,9”W);
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Fazenda Bananeira (BN: 10º19’18.1”S 39º50’53,4”W); Fazenda Gameleira (GM:
10º19’54,3”S 39º49’48,1”W); Fazenda Cachoeira (CH: 10º21’09,8”S 39º48’38,6”W) e
Fazenda Lagoa da Onça (LO: 10º24’33,1”S 39º46’40,4”W) (ANEXO, Figura A1).

2.2 Dados bióticos

Em cada uma das cinco fazendas, tanto nos ambientes de caatinga quanto
nas pastagens adjacentes, dispusemos cinco pontos amostrais, com distâncias
mínimas de 50 metros entre pontos e na mesma distância da borda das caatingas,
dispondo em cada ponto três armadilhas do tipo pitfall, iscadas com fezes suínas,
baço bovino em putrefação ou banana, tendo uma solução de 0,5% de água com
detergente e sal no balde para provocar a morte dos insetos e conservá-los. Os
pitfalls com diferentes iscas foram dispostos em triângulo, distanciado a 2 metros de
distância um do outro para captura de besouros com diferentes preferências de
recursos. Cada armadilha foi coberta com um prato plástico mantido a 15 cm do solo
para proteger a isca de chuva e sol direto. Após 24 horas os besouros foram
recolhidos, conservados em álcool 70% e levados ao Laboratório de Entomologia da
Universidade Estadual de Feira de Santana (LENT/UEFS) para triagem, montagem,
identificação e posterior tombamento no MZFS - Museu de Zoologia de Feira de
Santana-BA. A amostragem foi repetida no período de máxima pluviosidade (março)
e máxima seca (setembro), que foram consistentes com o padrão climático dos
últimos 10 anos.

2.3 Análise dos dados

Para verificar os efeitos da cobertura vegetal (caatinga e pastagem) e
pluviosidade (chuvosa e seca) sobre a abundância e riqueza dos coleópteros
utilizamos modelos lineares generalizados (GLMs), com aplicação de erros quasipoisson para correção de sobredispersão. As análises foram realizadas no software
estatístico R (R Development Core Team, 2013) com nível de significância de 5%,
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seguidas de análises de resíduos para verificar a adequação dos modelos e das
distribuições de erros utilizadas (Crawley, 2002).
Os índices de riqueza de cada um dos dois ambientes, bem como das cinco
localidades amostradas, foram calculados utilizando o Índice de Shannon-Weaver
(H’). A estimativa de riqueza foi calculada pelos índices de Chao2 e Jackknife1,
baseado na incidência de espécies (ou presença/ausência; ou o número de
singletons/doubletons), além da utilização do índice J de equitabilidade para definir a
uniformidade, ou homogeneidade, da distribuição de abundância de espécies entre
as áreas.
Para demonstrar o padrão de similaridade dos escarabeíneos tantos entre os
ambientes quanto entre as localidades, utilizamos o escalonamento multidimensional
não métrico (NMDS: nonmetric multidimensional scaling), com índices de Bray-Curtis
(quantitativo) e Jaccard (qualitativo). Após o NMDS realizamos o ANOSIM para
determinar a adequação de formação de grupos. Construímos a curva do coletor ou
curva de acumulação de espécies para indicar se a amostragem realizada foi
suficiente para atingir o número de espécies total da comunidade.

3. RESULTADOS

Composição da comunidade
Foram coletados 581 espécimes de escarabeíneos, distribuídos em 11
gêneros e 14 espécies. Constatou-se uma dominância bastante expressiva da
espécie Deltochilum verruciferum, com 450 indivíduos (77,4% de toda a
amostragem),

seguido

por

Ateuchus

semicribratus

(27

indivíduos,

4,6%),

Digitonthophagus gazella (25 indivíduos, 4,3%) e Dichotomius (L.) nisus (21
indivíduos, 3,6%). Dentre as espécies, 50% foram consideradas raras (com menos
de 10 indivíduos), entre elas um singleton (Anomiopus sp.) e dois doubleton
(Dichotomius puncticollis e Onthophagus ptox) (Tabela 1). Apenas as espécies D.
verruciferum e A. semicribratus estiveram presentes em ambos os ambientes e
períodos de coleta. Seis espécies foram exclusivas da caatinga (Genieridium
margareteae, Canthon (C.) sp.1, Canthon (C.) sp.2, Dichotomius puncticollis,
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Ontherus digitatus e Onthophagus ptox), enquanto que a única espécie somente
encontrada na pastagem foi Anomiopus sp., representada por apenas um indivíduo,
mas não é um gênero normalmente coletado em pitfalls.
Tabela 1. Lista de tribos/espécies e abundância de coleópteros escarabeíneos coletados
com armadilhas pitfall iscadas com fezes suínas, baço bovino em putrefação ou banana, no
município de Andorinha (Bahia), nos meses de março e setembro de 2018. Ch: chuva; S:
seca; N: abundância.

Espécie
Anomiopus sp.
Ateuchus semicribratus
Genieridium margareteae
Trichillum externepunctatum
Canthon (Canthon) sp.1
Canthon (Canthon) sp.2
Deltochilum verruciferum
Malagoniella astyanax
Dichotomius puncticollis
Dichotomius nisus
Dichotomius (L.) sp.
Ontherus digitatus
Digitonthophagus gazella
Onthophagus ptox
Abundância
Riqueza
Diversidade (H’)

Caatinga
Pastagem
N
%
Ch Seca Tot Ch Seca Tot Tot
0
0
0
1
0
1
1
0,17
20
3
23
3
1
4
27 4,65
8
0
8
0
0
0
8
1,38
10
0
10
1
0
1
11 1,89
10
0
10
0
0
0
10 1,72
5
0
5
0
0
0
5
0,86
235 115 350 75
25 100 450 77,5
1
3
4
1
0
1
5
0,86
2
0
2
0
0
0
2
0,34
13
0
13
7
1
8
21 3,61
3
0
3
1
0
1
4
0,69
8
2
10
0
0
0
10 1,72
5
0
5
18
2
20
25
4,3
2
0
2
0
0
0
2
0,34
322 123 445 107 29 136 581
13
4
13
8
4
8
14
1,18 0,31 0,99 1,00 0,54 0,92 0,45

Na comparação entre o número de espécies observadas e a riqueza
estimada, a curva de rarefação de espécies apresentou uma assíntota na curva para
a Caatinga, aproximando-se do que foi observado com relação aos índices
estimadores

(Chao2=15,3±1,629

e

Jackknife1=17,5±2,5),

indicando

que

a

amostragem foi significativa e abrangente. Não houve estabilização da curva para os
dados da pastagem, que pode estar relacionada à presença de quatro singletons,
sugerindo uma comunidade ainda não amostrada na sua totalidade.
Os dados totais da amostragem não mostraram diferenças significativas entre
a diversidade da caatinga e da pastagem, apesar de a caatinga ter praticamente o
dobro do número de espécies em relação à pastagem e abundância três vezes
maior (Figura 1). Porém, levando-se em consideração apenas a estação chuvosa,
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período mais abundante e rico, a Caatinga apresentou então riqueza e abundância
significativamente maior que a pastagem.

Efeitos da cobertura vegetal e sazonalidade

Tanto a abundância (F=14,59; p<0,001) quanto a riqueza (F=19,67; p<0,001)
variaram de acordo com a heterogeneidade do ambiente confirmando a hipótese de
que haveriam maiores valores na Caatinga do que na pastagem (Figura 1),
apresentado a Caatinga um número três vezes maior de indivíduos coletados, além
de registrar 13 das 14 espécies verificadas, enquanto na pastagem obtivemos
apenas 8 espécies.

Figura 1. Abundância e riqueza de coleópteros escarabeíneos, em função do ambiente,
coletados no município de Andorinha (Bahia), nos meses de março e setembro de 2018.

Com relação ao efeito da estação, ocorreu também o esperado, com
resultados similares à abundância e riqueza. Na estação chuvosa houve maior
abundância e riqueza do que a estação seca (Fabundância=11,01, p<0,001;
Friqueza=28,33, p<0,001), a estação chuvosa registrou ainda 2,8 vezes mais besouros
coletados e com representatividade das 14 espécies amostradas, enquanto na
estação seca só foram observadas 6 espécies.
Os GLM da análise do efeito da estação sobre a abundância e riqueza nos
dois ambientes, foram similares na formação de grupos, para as duas variáveis
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(Fabundância=11,19, p<0,001; Friqueza=22.42, p<0,001). Os grupos de combinações
ambiente/estação formados foram: CAA-ch (Caatinga na estação chuvosa), se
destacando como a mais rica e abundante, CAA-s (Caatinga na estação seca) e
PAST-ch (Pastagem na estação chuvosa), iguais em termos estatísticos e
intermediários para as duas variáveis e PAST-s (Pastagem na estação seca), o
ambiente com os menores valores de abundância e riqueza na estação seca (Figura
2).

Figura 2. Abundância e riqueza de coleópteros escarabeíneos por ambiente (CAA –
Caatinga; PAST – Pastagem) e estação, coletados no município de Andorinha (Bahia), nos
meses de março (ch - estação chuvosa) e setembro (s – estação seca) de 2018.

A similaridade dos dois ambientes foi significativamente diferente (R=0,1404;
p=0,0019), ou seja, caatinga e pastagem diferiram em composição. Houve uma
segregação das duas fisionomias, demonstrando que as caatingas são mais
similares entre si do que as pastagens.

Similaridade entre as localidades amostradas e efeito da distância

A análise de cluster confirmou a hipótese de que haveria mais semelhança
entre as áreas de caatinga do que entre áreas adjacentes de caatinga e pastagem
(Figura 3), demonstrando que não há efeito de distância entre as áreas amostradas
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e apenas espécies com tolerância a condições tanto abertas quanto secas circulam
entre as formações.

Figura 3. Dendrogramas resultantes de análise de Cluster, utilizando as métricas de BrayCurtis (esquerda) e Jaccard (direita) mostrando as similaridades e agrupamentos de
escarabeíneos por ambientes e localidades coletados no município de Andorinha (Bahia),
nos meses de março e setembro de 2018. Ambientes: C=caatinga e P=pastagem.
Localidades: BA=Barra, BN=Bananeira, GM=Gameleira, CH=Cachoeira e LO=Lagoa da
Onça.

Dentre as cinco localidades amostradas, Bananeira apresentou a maior
abundância com 273 indivíduos (S=11) e a menor abundância foi verificada em
Cachoeira, com apenas 31 indivíduos (S=10) e com maior diversidade devido o
baixo índice de dominância (Tabela 2).
Tabela 2. Lista de espécies, abundância, riqueza, diversidade e equitabilidade de
coleópteros escarabeíneos por cada uma das cinco localidades amostradas.
Espécies
Anomiopus sp.
Ateuchus semicribratus
Canthon (Canthon) sp.1
Canthon (Canthon) sp.2
Deltochilum verruciferum
Dichotomius nisus
Dichotomius (L.) sp.
Dichotomius puncticollis
Digitonthophagus gazella
Genieridium margareteae
Malagoniella astyanax
Ontherus digitatus
Onthophagus ptox
Trichillum externepunctatum
Abundância

Barra
0
4
0
0
36
3
1
0
0
0
3
0
1
0
48

Bananeira Gameleira Cachoeira Lagoa da Onça
0
1
0
0
5
16
2
0
3
1
2
4
0
4
1
0
213
45
13
143
1
6
6
5
3
0
0
0
1
0
1
0
24
1
0
0
8
0
0
0
1
0
1
0
6
2
1
1
0
0
1
0
8
0
3
0
273
76
31
153
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Riqueza
Diversidade (H’)
Equitabilidade (J)

6
0,93
0,51

11
0,93
0,38

8
1,26
0,60

10
1,81
0,78

4
0,30
0,21

Os valores totais de equitabilidade (J) para cada localidade foram diretamente
influenciados pela dominância de D. verruciferum, presente em todas as áreas em
abundância variável, sendo a composição significativamente diferente entre as
áreas, com exceção de Barra e Gameleira, e Bananeira e Lagoa da Onça, iguais ao
nível de 5% (Tabela 3).

Tabela 3. Comparativo de similaridade, entre as cincos localidades amostradas, através do
índice Bray-Curtis, referente a dados totais, unindo caatinga e pastagem, de riqueza e
abundância de coleópteros escarabeíneos coletados no município de Andorinha (Bahia),
nos meses de março e setembro de 2018.
Barra
Barra
Bananeira
Gameleira
Cachoeira
Lagoa da Onça

R=0,964
R=0,066
R=0,544
R=0,704

Bananeira
p=0,0083
R=0,688
R=1
R=0,29

Gameleira
p=0,2521
p=0,0091
R=0,49
R=0,492

Cachoeira
p=0,0206
p=0,0077
p=0,0136

Lagoa da Onça
p=0,0078
p=0,0896
p=0,023
p=0,0097

R=1

4. DISCUSSÃO

As condições ambientais nas áreas de caatinga são consideradas as mais
secas dentre os biomas brasileiros e as amostragens de escarabeidofauna nessa
formação permitem afirmar que há espécies que são típicas dessa formação
(Campos, 2012), não ocorrendo, ou ocorrendo raramente e em baixa abundância em
outras formações. Como se trata de um bioma semiárido, com vegetação mais
aberta e seca, há certa similaridade com condições abióticas comuns às pastagens.
No entanto, se verificou que as diferenças são suficientes para determinar
comunidades distintas.
Como esperado, a diversidade é menor que em formações úmidas, mas ainda
assim, relevante. A riqueza de espécies coletadas nas áreas de caatinga (13) foi
igual à encontrada em uma Caatinga do estado de Pernambuco (Liberal et al.,
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2011), um pouco inferior às 16 espécies coletadas em uma caatinga no estado da
Bahia (Medina e Lopes, 2014), e próximo à média de riqueza (local) em diversas
áreas da Depressão Sertaneja Meridional (Campos, 2012: 11±5,83 spp.), ecorregião
da Caatinga em que a região amostrada se insere (Velloso et al., 2002). As várias
ecorregiões propostas para a caatinga são diferenciadas a partir de tipo de solo,
regime hídrico e, consequentemente, estrutura vegetal. A Depressão Sertaneja
Meridional, a maior das ecorregiões, é a menos seca, chegando a máximas de 1000
mm/ano,
Essa riqueza não ficou muito distante dos resultados de Florestas Tropicais
Secas (FTS) do México (Andresen, 2005, 2008 – 15 e 16 espécies) e da Colômbia
(Medina et al., 2018, 13 espécies), mas foi inferior a uma FTS brasileira (Neves et
al., 2010 - 38 spp.). A FTS é uma formação com semiaridez similar à caatinga, com
médias pluviométricas em torno de 700 mm/ano, mas com distribuição de chuvas
menos discrepante ao longo do ano. Este padrão ocorre nas formações mais secas
e abertas devido a vários fatores abióticos, bióticos e relacionados a elementos da
paisagem, como área, níveis de fragmentação e isolamento, além da natureza da
matriz ambiental que as circunda. No caso das caatingas, temos a somatória da
pluviosidade baixa mas altamente concentrada, somada a temperaturas elevadas e
solos rasos que limitam temporalmente o crescimento vegetal (Leal et al., 2005),
limitam a densidade e dimensão dos vertebrados (Freitas et al., 2005) e aspectos
antrópicos, como a retirada da vegetação para lenha e conversão em outras
formações, como pastagens e plantios, e outros usos intensivos da terra (IBGE,
1993), agravados por uma formação com baixo nível de preservação (Leal et al.,
2005). No caso dos Scarabaeinae, essa menor riqueza ocorre devido à intrínseca
relação dessa subfamília com as fezes de mamíferos, sua principal fonte de recurso
(carcaças e fezes) (Halffter e Matthews, 1966).
A modificação da estrutura de uma vegetação determina mudanças
significativas em seus aspectos microclimáticos e de composição vegetal, tendo
efeitos diretos sobre a fauna (Burivalova et al., 2014; Barlow et al., 2016). Apesar
dos Scarabaeinae não serem diretamente relacionados à composição vegetal por
não serem animais herbívoros, sofrem igualmente os impactos dessa modificação, já
que os vertebrados que lhes servem de principal fonte de recursos alimentares e
reprodutivos dependem dessa vegetação (Nichols et al., 2007). As espécies
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comumente registradas em caatinga (carnívoros de pequeno e médio porte,
roedores, cervídeos) apresentam fezes que diferem significativamente das fezes
disponibilizadas por bovídeos.
Quanto maior a diferença de estrutura e composição das formações
comparadas, tanto maior o efeito sobre os Scarabaeinae (Silva et al., 2017;
Gimenez-Gómez et al., 2018). Na transformação em ambiente de pastagem a
estrutura tridimensional da vegetação é simplificada ao máximo, bem como sua
diversidade

vegetal,

oferecendo

poucos

recursos

alimentares

e

refúgios

microclimáticos para vertebrados que vivem em vegetações cujo estrato arbóreo é
predominante. No presente estudo, a principal hipótese é de que as composições
específicas dos Scarabaeinae sejam significativamente diferentes ao se comparar as
áreas de caatinga e pastagem amostradas, com maior riqueza e abundância nas
caatingas. Essa hipótese foi confirmada, sendo as caatingas agrupadas como as
áreas mais ricas e abundantes, bem como similares em composição, apesar de
haver disparidades numéricas em termos dos níveis de dominância em cada área.
Das 13 espécies registradas na caatinga, sete foram registradas também na
pastagem. Dentre estas, as espécies Deltochilum verruciferum e Ateuchus
semicribratus alcançaram as maiores abundâncias tanto neste quanto no ambiente
de pastagem. A grande dominância de D. verruciferum demonstra que consegue sair
da Caatinga e explorar recursos diferentes dos usualmente disponibilizados em seu
ambiente original, sendo esta espécie a mais frequente e abundante nos estudos em
caatingas (Liberal et al., 2011; Campos, 2012; Medina e Lopes, 2014) e considerada
endêmica deste bioma (Hernández, 2007; Lopes et al., 2006). A maior dominância
de poucas espécies é muito comum em florestas neotropicais, com muitas espécies
raras (Halffter et al., 1992; Nichols et al., 2007), e o padrão se registra também em
formações secas como a caatinga ou abertas como em pastagem. Algumas
espécies acabam dominando provavelmente por terem capacidade de tolerar mais
as mudanças ambientais, tendo assim maior sucesso na manutenção de populações
maiores.
Em termos da composição, houve uma baixa similaridade entre os dois
ambientes. Este padrão de distribuição pode ocorrer devido aos distintos graus de
complexidade estrutural proporcionada por cada fitofisionomia à comunidade de
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escarabeíneos que abriga (Almeida e Louzada, 2009), sendo que as pastagens,
assim como as monoculturas, são muito mais homogêneas e com baixa
complexidade ambiental (Niero e Hernández, 2017). O agrupamento entre as áreas
de caatinga e entre as áreas de pastagem confirmou a hipótese de que a vegetação
de caatinga determina condições e consequentemente, faunas diferentes da
vegetação de pastagem, sem influência da proximidade entre áreas próximas com
estrutura de vegetação diferente. A única exceção foi a aproximação das áreas de
caatinga e pastagem da fazenda mais ao sul da região (Lagoa da Onça), e
igualmente mais afastada das demais áreas
A retirada da vegetação nativa de Caatinga para a formação de pastagens,
apesar de constituir uma modificação ambiental talvez menos acentuada no aspecto
climático que a alteração de florestas pluviais, também resulta em mudança da
estrutura das comunidades de besouros. Embora a Caatinga seja um ambiente mais
aberto em comparação a outras formações vegetais (Barragan et al., 2011), as
pastagens apresentam um ambiente muito mais hostil, com aumento da insolação
que causa maior compactação do solo (Laurance et al., 2011) e menor tempo de
utilização do recurso alimentar que seca bem mais rápido (Klein, 1989), fatores
estes que restringem a sua utilização como habitat, obtenção de recurso e
nidificação. No entanto, é importante salientar que ambientes secos e semiáridos,
como Cerrado e Caatinga, são os principais fornecedores de espécies para as
pastagens da América do Sul (Silva et al., 2014), ou seja, espécies de Caatinga já
foram listadas como componentes de fauna de pastagens sendo estes ambientes
dominados por espécies mais tolerantes.
O baixo número de espécies na pastagem já era esperado (Halffter et al.,
1992; Escobar et al., 2007; Horgan, 2008), pois a sobrevivência de espécies
associadas à heterogeneidade horizontal e vertical da paisagem é impossibilitada
(Halffter e Arellano, 2002). Comparações entre as riquezas de Florestas Tropicais
Secas com pastagens registraram a mesma redução nas pastagens em El Salvador
(Horgan, 2008: SFTS=24, SP=12) e no México (Arellano et al., 2013: SF=28, SP=8).
Este é o primeiro trabalho que registra o padrão de redução de riqueza de
escarabeíneos em caatinga e pastagens adjacentes. Os estudos em FTS e em
Caatinga são congruentes em demonstrar que a retirada da cobertura vegetal nativa
perturba e modifica as comunidades destes coleópteros, alterações estas que
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restringem a instalação e permanência de diversas espécies que não são tolerantes
às novas condições, reforçando ainda mais a importância da preservação e
manutenção da Caatinga para existência, não só dos besouros escarabeíneos,
como de diversas outras formas de vida.
Em biomas tropicais com baixas flutuações de temperatura, como é o caso da
Caatinga, a precipitação torna-se um fator de maior influência (Hanski e Cambefort,
1991), sendo as assembleias de insetos fortemente influenciadas pelas chuvas e
umidade do substrato (Vasconcellos et al., 2010). Com frequência é verificada esta
grande variação sazonal com maior abundância e riqueza nas épocas com maiores
índices de precipitação (Andresen, 2008; Neves et al., 2010; Hernández, 2007). O
aumento da disponibilidade hídrica e umidade poderá favorecer a reprodução,
obtendo-se assim êxito na manutenção de suas populações, devido ao aumento da
disponibilidade de recursos, bem como facilitando a disponibilidade por mais tempo
dos recursos, que ressecarão mais lentamente, e deixando o solo mais adequado
para a escavação de túneis para enterramento de bolas para o processo
reprodutivo.
Esse efeito foi verificado em nosso estudo: a abundância no período das
chuvas foi quase 3 vezes maior que na seca e das quatorzes espécies amostradas
no período chuvoso, apenas seis foram registradas na seca, quantidade similar a
coletada por Hernández (2005) na estação seca (8 spp.). Como há um decréscimo
das populações na estação mais seca devido à menor disponibilidade de recursos
alimentares e reprodutivos, diminui-se também a probabilidade de captura nas
armadilhas de queda, pois durante este período algumas espécies chegam a cessar
suas atividades biológicas, como a reprodução, e procuram refúgios, que podem ser
recortes de vegetação úmidas ao redor de reservatórios de água ou em terras mais
altas e adjacentes (Vasconcellos et al., 2010).
Alguns animais atravessam as fronteiras de pastagens para acessar o recurso
florestal. O efeito negativo do pasto na conectividade da paisagem depende da
tamanho, conformações e distâncias dos fragmentos em uma escala espacial mais
ampla. A fragmentação da vegetação, por exemplo para construção de estradas ou
plantações, podem representar barreiras à dispersão, matendo os indivíduos
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afastados destas áreas, criando assimetrias entre fragmentos ou regiões (Taylor et
al., 2006).
Podemos inferir também que espécies generalistas são menos sensíveis e
podem ser capazes de transpor fragmentos de vegetação mantendo a conectividade
(Tscharntke et al., 2012), isto pode explicar o caso de D. verruciferum, a única
presente em todos os ambientes e localidades. Há também a importante influência
do tamanho de cada fragmento, pois os maiores conseguem manter uma maior
diversidade de fornecedores de recursos (fezes e carcaças) e por consequência
comporta a existência de uma maior diversidade de escarabeíneos (Nichols et al.,
2008). Estudos futuros sobre aspectos da fragmentação florestal e mosaico de
paisagens no bioma Caatinga, com análises sobre biogeografia, padrões de
organização espacial e processos históricos, poderão embasar ainda mais esta
discussão.

5. CONCLUSÕES

A mudança da cobertura vegetal, de caatinga para pastagem, teve um efeito
negativo sobre a abundância e riqueza de coleópteros escarabeíneos, A
sazonalidade de chuvas também causou decréscimo significativo destes atributos na
estação seca.
Os ambientes de caatingas registraram valores referentes a abundância e
riqueza bem superiores às pastagens, porém a similaridade foi maior nas caatingas
entre si, mesmo que separadas e distantes, do que com suas pastagens adjacentes.
Houve interferência significativa da pluviosidade, no qual a estação chuvosa deteve
os maiores valores dos referidos atributos de comunidade.
Este estudo confirma a importância da manutenção de formações vegetais
nativas, como as caatingas, para a preservação da biodiversidade ali existente.
Trabalhos similares nestes ambientes, com o acréscimo de informações sobre
distribuição

e

análise

dos

mosaicos

vegetacionais

poderão

contribuir

substancialmente no entendimento dos padrões de distribuição da subfamília
Scarabaeinae em ambientes semiáridos e pouco estudados como a Caatinga.
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CAPÍTULO 2: DISPERSÃO SECUNDÁRIA DE SEMENTES POR BESOUROS
(COLEOPTERA, SCARABAEIDAE, SCARABAEINAE) EM CAATINGAS E
PASTAGENS.

Formatado segundo as regras do periódico
Austral Ecology
(Regras no Anexo)
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RESUMO
A compreensão da dinâmica de funcionamento de diversos serviços ecossistêmicos
é importante devido à acelerada perda de biodiversidade causada por ações
humanas. Os coleópteros da subfamília Scarabaeinae (Scarabaeidae), conhecidos
como rola-bostas, executam serviços ecossistêmicos, como a remoção de fezes e a
dispersão secundária de sementes, e são considerados como bons bioindicadores
das alterações ambientais. O objetivo deste estudo foi relacionar como o uso da
terra altera os atributos de comunidades dos besouros rola-bosta e
consequentemente os seus serviços de dispersão secundária de sementes. Em
áreas de caatinga e em pastagens adjacentes, utilizamos massas de fezes suínas
contendo mímicos de sementes de três tamanhos (pequena, média e grande) como
situação similar a sementes dispersas por mamíferos. Limitando a rolagem dessas
massas de fezes e as sementes contidas, usamos uma arena composta por tela de
malha reduzida, permitindo a retenção das bolas de recursos. A comunidade local foi
amostrada posteriormente, com pitfalls iscados, para caracterização da sua
composição e distribuição em grupos funcionais. As áreas de caatingas
apresentaram maior abundância e riqueza de besouros que as pastagens, porém a
taxa total de dispersão de sementes não foi significativamente diferente. Houve
efeito significativo da sazonalidade sobre as taxas de dispersão; na estação chuvosa
registrou-se o percentual de dispersão de sementes maior (35,9%) em relação à
seca (2,4%). A abundância não afetou a dispersão de sementes, mas a riqueza teve
efeito significativo. As sementes de tamanho pequeno foram mais dispersas
(29,34%) em relação as de tamanho médio (21,23%) e grande (20,68%). Os
besouros grandes e enterradores, do gênero Dichotomius, apresentaram as maiores
correlações com as taxas de dispersão, apesar de não serem as espécies mais
abundantes. Portanto, a sazonalidade e a alteração de atributos de comunidades,
como a riqueza de besouros rola-bosta, podem interferir na execução de funções
ecossistêmicas, como a dispersão secundária de sementes.
Palavras-chave: dispersão de sementes, caatinga, grupos funcionais, rola bosta, uso
da terra.
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ABSTRACT

Understanding the dynamics and importance of many ecosystem services is crucial
since there has been an acceleration of biodiversity loss due to human activities.
Dung beetles (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae), perform ecosystem
services, such as fecal removal and secondary seed dispersal, and are used as good
bioindicators of environmental changes. The objective of this study was to corelate
how land use affects community attributes of the dung beetles and, consequently,
their secondary seed dispersal services. In areas of caatinga and adjacent pastures,
we used swine feces mixed with plastic beads of three sizes as a proxy for seeds
dispersed by frugivorous mammals. Each dung mass had a known amount of seeds
which were counted for after 24 hours, as not dispersed (still on the remaining dung
mass) or dispersed. The local dung beetle communities were sampled later, with
baited pitfall traps, to characterize species composition, and distribution in functional
groups. The areas of caatinga showed greater abundance and richness of beetles
than pastures, but the total rate of seed dispersal was not significantly different.
There was a significant effect of seasonality on dispersion rates; in the rainy season
the percentage of seed dispersion was higher (35.9%) than in the dry season (2.4%).
Abundance did not affect seed dispersal, but the richness had a significant effect.
Small seeds were more dispersed (29.34%) than those of medium (21.23%) and
large size (20.68%). The large burrower beetles, of the genus Dichotomius, had
larger correlations with the dispersion rates, although they are not the most abundant
speceis. Therefore, seasonality and a change of communities attributes, such as
dung beetles richness, may interfere with the execution of ecosystem functions such
as secondary seed dispersal.
Keywords: seed dispersal, caatinga, functional groups, dung beetles, land use
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1. INTRODUÇÃO

Os termos serviços ambientais ou ecossistêmicos referem-se a diversas
funções ambientais e processos ecológicos, definidos como qualquer atributo de
ambientes naturais que são relevantes à condição humana de saúde e bem-estar,
como por exemplo a regulação dos ciclos biogeoquímicos, proteção do solo,
polinização de culturas, controle de pragas, ecoturismo, entre diversos outros, tanto
no sentido ecológico quanto econômico. Quando não há percepção de vantagem
para a condição humana, mas sim para o funcionamento dos ecossistemas, esses
serviços são observados enquanto funções ecológicas ou ecossistêmicas, que
dizem respeito à manutenção de processos no ecossistema que mantenham a
viabilidade de grupos diversos, estabelecendo interações ecológicas diretas ou
indiretas (Myers 1996).
Existem diversas funções ecológicas, a dispersão de sementes é uma delas,
sendo um processo importante para a manutenção das florestas, realizada
principalmente por aves e mamíferos, que ingerem os frutos e defecam suas
sementes junto com as fezes (Watson 2012). Essas sementes podem ainda ser
deslocadas por outros seres promovendo sua dispersão secundária. Esse é o caso
dos besouros da subfamília Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae) conhecidos
popularmente como rola-bostas, que são importantes agentes tanto para a remoção
de massas fecais quanto para promover estes processos de dispersão secundária
de sementes (Andresen 2003; Braga et al. 2017). O enterramento das sementes não
ocorre de forma intencional, elas são transportadas juntos com as fezes. Portanto, a
dispersão secundária de sementes está relacionada de forma indireta ao
comportamento alimentar e de nidificação dos escarabeíneos (Nichols et al. 2008).
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Dentre as funções ecológicas relacionadas a estes besouros, há ainda o
revolvimento do solo e enterramento das fezes, que compõem recursos alimentares
e reprodutivos, que alteram a fertilidade do solo e aumentam a produtividade
primária (Nichols et al. 2008); competem e diminuem a quantidade de moscas
detritívoras (com potencial de se tornarem pragas veterinárias) em ambientes
produtivos como as pastagens (Aidar et al. 2000; Bornemissza 1970). Desta forma, a
maioria dos Scarabaeinae apresenta serviços (e funções) ecológicos múltiplos
associados a uma única ação de retirada de fezes (Manning et al. 2016).
O processo de dispersão de sementes é imprescindível ao ciclo reprodutivo
das plantas para a manutenção e regeneração da cobertura vegetal das florestas,
tendo papel importante na dinâmica populacional de inúmeras espécies e permitindo
a colonização de novos habitats (Nathan et al. 2011). A dispersão diminui a
mortalidade das sementes e plântulas, que é maior perto da planta-mãe onde se
registra taxas superiores de competição e predação, além de propiciar a exploração
de

novos

ambientes

com

condições

adequadas

para

a

germinação

e

estabelecimento (Cain et al. 2000).
Diversas espécies vegetais da Caatinga possuem frutos que necessitam dos
animais para a sua dispersão (Silva et al. 2013), onde são encontrados diversos
vertebrados (predominantemente aves e mamíferos), como macacos-prego do
gênero Sapajus Kerr, 1792, que se alimentam de frutos e são potenciais dispersores
primários de sementes (Moura &McConkey 2007). A maior parte dos dispersores
são vertebrados, mas muitas plantas são dispersas por formigas (Leal et al. 2015).
De forma diferente da maior parte dos Scarabaeinae, que são dispersores
secundários, já houve menção a escarabeíneos em interação direta com diásporo de
Jatropha mollissima (Pohl.) Baill. (Euphorbiaceae), arbusto muito comum na
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Caatinga, conhecido popularmente como pinhão-bravo e que são caracterizados
como tendo dispersão mirmecocórica (Iannuzzi et al. 2013).
A retirada da cobertura vegetal e consequente fragmentação de habitats é
uma séria ameaça à diversidade biológica e a principal causa da extinção de
espécies (Tscharntke et al. 2012), ocasionando a perda de grupos ecológicos que
estão atrelados aos processos essenciais de manutenção das populações de
árvores, como a polinização e a dispersão de sementes (Laurance et al. 2000), o
que irá direta ou indiretamente afetar também a fauna ali existente como um todo.
Assim como diversos outros, o bioma Caatinga, sofre também com as altas
taxas de desmatamento, sendo este bioma a única grande região natural brasileira
cujos limites estão inteiramente restritos ao território nacional. Porém, é
proporcionalmente a menos estudada, possui apenas 7,4% de sua área protegida
em Unidades de Conservação, já teve 63,6% de sua área modificada por ações
humanas e continua passando por um intenso processo de alteração e deterioração,
levando à rápida perda de espécies únicas, à eliminação de processos ecológicos
chaves e à formação de extensas áreas de desertificação (Silva et al. 2017).
No nordeste brasileiro é muito comum o desmatamento da Caatinga para a
formação de pastagens que irão alimentar as criações de gado bovino bem como de
caprinos e ovinos em pequenas propriedades, devido seu baixo custo de produção
(Brâncio et al. 2003). Porém, as pastagens tornam-se ambientes de difícil
sustentação para muitas espécies da fauna devido ao surgimento de condições
adversas em um ambiente aberto, como umidade muito baixa, aumento da
luminosidade e temperatura, bem como maior intensidade do vento (Santos-Filho et
al. 2012). A substituição das florestas por estas áreas de produção reduz a riqueza
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de espécies e causa enormes alterações nas comunidades ali presentes (Laurance
et al. 2011).
Este estudo teve como objetivo responder à seguinte pergunta: como
diferentes usos da terra, aqui representada pela transformação de caatingas em
pastagens, e a sazonalidade, afetam os serviços de dispersão secundária de
sementes promovida pelos besouros escarabeíneos? Considerando essa pergunta,
partimos das seguintes hipóteses: (i) a maior riqueza e abundância de
escarabeíneos verificada na caatinga irá propiciar um maior número de sementes
dispersas que em ambientes de pastagem, e com maior taxa dispersão no período
chuvoso do que em período seco; (ii) os escarabeíneos promoverão a dispersão de
diferentes tamanhos de sementes, de forma proporcional ao seu tamanho médio
corporal e à sua abundância relativa.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

O estudo foi desenvolvido nos meses de máxima pluviosidade (março;
pluviosidade média de 95 mm) e seca (setembro; pluviosidade média de 13 mm)
(Climate-data.org, 2018), no município de Andorinha, região centro norte do estado
da Bahia. A média anual de pluviosidade é de 623 mm. A temperatura média anual é
de 23,7ºC, com máximas de 28,3ºC e mínimas de 19ºC. O clima é tropical com
estação seca (classificação de Köppen-Geiger: Aw). A vegetação de caatinga é
xerófita, tem alto nível de suculência e espinescência, e é decídua, ou seja, a
maioria das plantas perde suas folhas no período de seca e as recupera no período
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chuvoso, sendo a fisionomia predominante na área amostrada do tipo

arbórea

arbustiva, com altura máxima aproximada de 5m, com grande quantidade de
bromélias e cactáceas. A vegetação de pastagem é de plantios mistos de Brachiaria
sp. e gramíneas nativas, mas com manutenção de algumas plantas arbóreas nativas
como sombra para o gado.
As manchas de caatingas e pastagens analisadas são utilizadas igualmente
para a criação de rebanho caprino e ovino, mais adequado ao clima seco. As áreas
são fazendas que concentram manchas preservadas de caatinga no sistema de
“fundo de pasto”, em que estas podem ser utilizadas como alternativa de área de
pastejo por vários proprietários no caso de seca muito acentuada (Marques, 2016).
As fazendas foram escolhidas de forma a estabelecermos pares de formações
(caatinga/pastagem) próximas ou adjacentes, para diminuir efeitos de distância. As
cinco áreas escolhidas foram: Fazenda Barra (BA: 10º13’47,9”S 39º50’55,9”W);
Fazenda Bananeira (BN: 10º19’18.1”S 39º50’53,4”W); Fazenda Gameleira (GM:
10º19’54,3”S 39º49’48,1”W); Fazenda Cachoeira (CH: 10º21’09,8”S 39º48’38,6”W) e
Fazenda Lagoa da Onça (LO: 10º24’33,1”S 39º46’40,4”W) (ANEXO, Figura A1).

2.2 Arenas para verificação das funções ecológicas

Para a análise da taxa de dispersão de sementes, foram utilizadas estruturas
de captura conhecidas como arenas (Braga et al. 2013). Cada arena é uma área de
aproximadamente 1 m², delimitado por uma tela de 15 cm de altura e malha de 1
mm, em cujo centro foi depositada uma massa de 70 g de fezes suínas, onde foram
inseridas miçangas plásticas que simulavam as sementes eliminadas junto com as
fezes. Miçangas são bastante utilizadas em estudos de dispersão de sementes e
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permitem a padronização do experimento e não são expostas à ação de predadores
de sementes (Braga et al. 2013) (Figura 1). Apresentam tamanhos compatíveis com
sementes

encontradas

na

caatinga

e

que

potencialmente

poderiam

ser

ingeridas/dispersas por mamíferos. Foram utilizados três diferentes tamanhos de
sementes, sendo depositados 50 unidades de tamanho P (diâmetro médio 3,85
mm); 20 unidades de tamanho M (diâmetro médio 7,70 mm) e 10 unidades de
tamanho G (diâmetro médio 9,90 mm) em cada isca.
As arenas permitem a limitação dentro da área de 1 m² da rolagem de rolas
de fezes contendo as sementes, de forma a serem localizadas, medidas e contadas,
permitindo a análise da taxa de dispersão de sementes por escarabeíneos
telecoprídeos (pela recuperação das bolas), a dispersão secundária total (sendo
consideradas como dispersadas a quantidade de miçangas não encontradas na
isca). Em cada uma das cinco áreas foram instaladas cinco arenas na caatinga e
cinco na pastagem, totalizando 50 arenas, procedimento este realizado tanto na
estação chuvosa quanto na estação seca. As arenas permaneceram no campo por
24 horas; após este período foram coletados o restante do bolo fecal (recuperadas e
contadas as miçangas não dispersas) e as bolas de recurso não enterradas que
estivessem à vista dentro da área da arena.
Após a retirada das arenas foram instaladas armadilhas pitfall, iscadas com
fezes de suínas, baço bovino em putrefação ou banana em decomposição e
dispostas em triângulo (com distâncias de 2m entre elas), para coleta e
levantamento da comunidade de coleópteros ali existentes, para determinação dos
potenciais dispersores, conforme materiais e métodos descritos no Capítulo 1
(manuscrito em preparação).
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Figura 1. Arena para mensuração da dispersão de sementes.

2.3

Análise

morfométrica

e

classificação em

grupos

funcionais

dos

escarabeíneos

Após a identificação dos espécimes de escarabeíneos coletados, cada
espécie teve 10 de seus indivíduos medidos em seu comprimento total e pesado
(peso seco, após 24 horas em estufa a 45º C) em balança analítica. Para espécies
com menos de 10 indivíduos, todos os indivíduos coletados foram medidos e
pesados. Cada espécie foi classificada em pequena ou grande a partir da média de
tamanho dos indivíduos medidos, sendo consideradas pequenas as espécies com
menos de 10 mm, e grandes as com mais de 10 mm (segundo Escobar et al. 2008).
A identificação de sua guilda (endocoprídeos, paracoprídeos e telecoprídeos) foi
feita a partir de literatura (Daniel et al. 2014), com aproximação ao nível genérico no
caso das espécies não anteriormente estudadas quanto aos hábitos de alimentação
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e nidificação. Nas análises de funções ecológicas, apenas os paracoprídeos e
telecoprídeos foram considerados, já que os endocoprídeos não enterram ou
dispersam sementes.

2.4 Análise dos dados

Para verificar o efeito do uso da terra e a sazonalidade sobre as taxas de
dispersão das sementes, foram utilizados GLM’s (Modelos lineares generalizados)
com análise de variância (ANOVA) tendo a dispersão como variável resposta e o
ambiente ou sazonalidade como variável determinante. Para análise da riqueza e
abundância sobre taxas de dispersão total de sementes realizamos uma regressão
linear simples. ANCOVA foi o teste usado para avaliar como se comportou a
dispersão de sementes frente às interações entre o ambiente/estação com os dados
de abundância/riqueza. Todos os GLM’s foram realizados no software estatístico R
(R Development Core Team 2013) com nível de significância de 5%, seguidas de
análises de resíduos para verificar a adequação dos modelos, utilizando estruturas
de erros binomiais por se tratarem de variáveis respostas representadas por
proporções e quase-Binomial quando foi detectada sobredispersão (Crawley 2002).
Para avaliar a correlação da abundância de cada grupo funcional (guilda e
tamanho) dos escarabeíneos com a dispersão dos três diferentes tamanhos de
sementes, utilizamos a correlação de Spearman, seguido por uma Análise de
Componentes Principais (PCA) realizada também para verificar a relação do
tamanho da semente com grupos funcionais, utilizando matriz de correlação, a partir
de combinações lineares de suas variáveis. Estas análises foram realizadas no
software PAST (Hammer et al. 2001).
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3. RESULTADOS

A taxa total de dispersão de sementes não foi significativamente afetada pelo
tipo de uso de terras (F=1,3303; p=0,2516), sendo os percentuais de dispersão
muito semelhantes nas áreas de caatingas (22,2%) e nas de pastagem (16,1%),
apesar de apresentar alta variação; porém houve efeito significativo da sazonaliade
(F=101,48; p<0,001) sobre a dispersão total, sendo que na estação chuvosa se
registrou um percentual maior de dispersão de sementes (35,9%) em relação à
estação seca (2,4%) (Figura 2), ressalta-se ainda que como foram utlizados mímicas
de sementes, portanto não foi aferido taxas de germinação, este trabalho refere-se
aos escarabeíneos como potenciais dispersores de sementes.

Figura 2. Modelos lineares generalizados (GLMs-Anova) relacionando à dispersão de
sementes do bolo fecal com o ambiente (esquerda) e estação (direita), no município de
Andorinha, Bahia, nos meses de março e setembro de 2018.

A combinação entre os efeitos de diferentes ambientes e estações foi
significativa (F=36,804, p<0,001), porém, as diferenças de dispersão verificadas em
um recorte de comparação somente entre os ambientes continua não sendo
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significativo, havendo poucas diferenças nas taxas de dispersão de sementes entre
as caatingas e as pastagens (médias - CAA-chuva: 32,40; CAA-seca: 3,20; PASTchuva: 25,12 e PAST-seca: 0,76) (Figura 3). As similaridades se devem
principalmente pela elevada variação, que resultou em desvios que influenciaram na
significância dos testes.

Figura 3. Modelos lineares generalizados (GLMs-Anova) relacionando à dispersão de
sementes do bolo fecal com as combinações de ambientes e estação, no município de
Andorinha, Bahia, nos meses de março e setembro de 2018. CAA-ch: caatinga na estação
chuvosa; CAA-s: caatinga na estação seca; PAST-ch: pastagem na estação chuvosa;
PAST-s: pastagem na estação seca.

Igualmente, a remoção de sementes de diferentes tamanhos a cada estação
não foi afetada pelo uso da terra, porém com relação ao efeito da sazonalidade, na
estação chuvosa a dispersão dos três diferentes tamanhos de sementes utitilizadas
foi significativamente maior que na estação seca (Tabela 1). De forma recorrente, a
taxa de dispersão de sementes pequenas foi maior que a de sementes médias, e
estas mais dispersas que sementes grandes. Utilizamos nas análises de dispersão
valores percentuais, de cada tamanho, para tornar os dados mais equivalentes já
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que foram empregadas quantidades diferentes para cada tamanho (P=50 unid.,
M=20 unid. e G=10 unid.), com médias de dispersão posteriomente comparadas
(Tabela 2).
Tabela 1. Modelos lineares generalizados (GLMs) para remoção de sementes segundo seu
tamanho (P: pequena, M: média e G: grande), relacionado ao tipo de ambiente e estação de
coleta no município de Andorinha, Bahia, nos meses de março e setembro de 2018. F: (valor
GLM-anova); Dp: desvio padrão; gl: grau de liberdade; glt: grau de liberdade total; p:
probabilidade de significância.
Variável resposta

Variável explicativa

F

Dp

Gl

glt

P

Sementes P

Ambiente
Estação

1.1094
108.9

26.04
1176.8

1
1

98
98

0.2948
<0.001

Sementes M

Ambiente
Estação

1.5701
70.615

5.2892
346.53

1
1

98
98

0.2132
<0.001

Sementes G

Ambiente
Estação

1.4819
51.613

8.5535
162.04

1
1

98
98

0.2264
<0.001

Tabela 2. Teste de Tukey (a posteriori) para determinação de diferença significativa da
dispersão de sementes de cada tamanho por ambiente e por estação. Legenda:
P=dispersão de sementes pequenas; M=dispersão de sementes médias; G=dispersão de
sementes grandes; -ch=período chuvoso; -s=período seco. Diagonal superior: valores de p;
diagonal inferior: valores de t.
P-ch
P-ch
M-ch
G-ch
P-s
M-s
G-s

3,64
4,705
13,33
14,56
14,47

M-ch
0,1071
1,065
9,695
10,92
10,83

G-ch
0,01258
0,9749

P-s
<0,001
<0,001

8,629
9,851
9,766

1,221
1,136

M-s
<0,001
<0,001
<0,001
0,9548

G-s
<0,001
<0,001
<0,001
0,9668
1

0,08514

A quantidade total de sementes dispersas (sem distinção de tamanho, nem
ambiente e/ou estação) não foi significativamente relacionada à abundância total de
escarabeíneos (F=1.836; p=0,1785), no entanto, a regressão foi significativa com a
riqueza de espécies (F=9.834; p=0,0022) (Figura 4).
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Figura 4. Regressão linear simples entre percentual de dispersão de sementes pela
abundância (esquerda) e riqueza (direita) no município de Andorinha, Bahia, nos meses de
março e setembro de 2018.

A variação da abundância dos coleópteros de acordo com o ambiente de
coleta não apresentou efeito significativo sobre as taxas de dispersão de sementes
(GLM-Ancova, pambiente=0,25; pabundância=0,30), porém resultados diferentes foram
encontrados para a riqueza de espécies (pambiente=0,23; priqueza=0,004). Neste caso, a
riqueza foi significante, porém as diferenças entre os ambientes foram não
significantes e as retas ficaram sobrepostas (Figura 5).
Na estação chuvosa foram encontrados praticamente três vezes mais
indivíduos que na seca, quando a riqueza (6 spp.) foi inferior ao encontrado na
estação chuvosa (14 spp.). A variação das taxas de dispersão por estação e
abundância, teve efeito significativo apenas para a sazonalidade (pestação<0,001;
pabundância=0,50), e a correlação com estação*riqueza, novamente somente a estação
resultou em efeitos estatisticamente significativos (pestação<0,001; priqueza=0,75)
(Figura 6).

65

Figura 5. Modelos lineares generalizados (GLM-Ancova) relacionando a dispersão de
sementes com a abundância (esquerda) e riqueza (direita) de Scarabaeinae, em ambientes
de caatinga e pastagem, no município de Andorinha, Bahia, nos meses de março e
setembro de 2018.

Figura 6. Modelos linear generalizado (GLM-Ancova) relacionando a dispersão de sementes
com a abundância (esquerda) e riqueza (direita), entre as estações chuvosa e seca, no
município de Andorinha, Bahia, nos meses de março e setembro de 2018.
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A dispersão total de sementes dos diferentes tamanhos (P: pequena, M:
média e G: grande ocorreu em maior quantidade, para médias percentuais
equivalentes, nas sementes de tamanho pequeno (29,34%), seguidos por médio
(21,23%) e grande (20,68%) (Figura 7), mas houve efeito significativo da
sazonalidade de chuvas, em que foram registradas maior abundância e riqueza dos
coleópteros.
Já com relação aos grupos funcionais, registrou-se uma maior abundância
dos coleópteros telecoprídeos grandes, devido à expressiva dominância da espécie
Deltochilum verruciferum, com 450 indivíduos, representando 77,5% de toda a
amostragem (Tabela 3).

Figura 7. Média da quantidade de sementes dispersas (esquerda) e abundância por grupos
funcionais de coleópteros escarabeíneos no município de Andorinha, Bahia, nos meses de
março e setembro de 2018. Sem. P: sementes pequenas; Sem. M: sementes médias; Sem.
G: sementes grandes; P-P: paracoprídeo pequeno; P-G: paracoprídeo grande; T-P:
telecoprídeo pequeno e T-G: telecoprídeo grande.
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A dispersão de sementes pequenas foi bem mais intensa no período chuvoso
(40,04%), mantendo semelhantes os valores referentes às sementes médias
(29,50%) e grandes (28,40%).
Foram coletados 581 espécimes de 14 espécies de besouros escarabeíneos,
sendo estas classificadas conforme o tamanho (pequenos e grandes) e a guilda.
Com exceção de Anomiopus sp., que tem a sua biologia ainda pouco conhecida,
foram separados em endocoprídeos (E) (S=2 spp.; N=19 inds.), paracoprídeos (P)
(S=5 spp.; N=64 inds.) e telecoprídeos (T) (S=6 spp.; N=497 inds.), bem como
classificados em dois tamanhos: pequeno (P) (S=8 spp.; N=98 inds.) e grande (G)
(S=5 spp.; N=482 indivíduos) (Tabela 3).
As correlações de dispersão dos três tamanhos de sementes com os grupos
funcionais dos besouros, revelou uma correlação positiva significativa entre
dispersão de sementes de tamanho P com os grupos funcionais P-P (paracoprídeos
pequenos) (r=0,3005; p=0,00979) e P-G (paracoprídeos grandes) (r=0,45767,
p<0,001), bem como a dispersão de sementes M com os grupos funcionais P-G
(paracoprídeos grandes) (r=0,24748, p=0,0347) e T-P (telecoprídeos pequenos)
(r=0,24019, p=0,0406). A dispersão de sementes G foi correlacionada apenas com
P-G (paracoprídeos grandes) (r=0,25889, p=0,0269) (Figura 8).
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Tabela 3. Tribos/espécies, peso, guilda, tamanho e abundância de coleópteros escarabeíneos coletados com armadilhas do tipo pitfall iscadas
com fezes suínas, baço bovino em putrefação e banana, no município de Andorinha, Bahia, nos meses de março e setembro de 2018. Ch:
chuvosa; S: seco; N: abundância. Guilda - E: endocoprídeo; P: paracoprídeo; T: telecoprídeo. Tamanho - P: pequeno; G: grande.
Tribo/Espécie

CAATINGA
Seca
Tot

PASTAGEM
Ch Seca Tot

N
Tot

%

1
4
0
1

1
27
8
11

0,17
4,65
1,38
1,89

0
0
25
0

0
0
100
1

10
5
450
5

1,72
0,86
77,5
0,86

0
1
0
0

0
8
1
0

2
21
4
10

0,34
3,61
0,69
1,72

Peso médio(g)

Guilda

Tamanho*

Ateuchini
Anomiopus sp.
Ateuchus semicribratus (Harold, 1868)
Genieridium margareteae (Génier & Vaz-de-Mello, 2002)
Trichillum externepunctatum (Borre, 1880)

0.00985
0.00344
0.002175

P
E
E

P
P
P

0
20
8
10

0
3
0
0

0
23
8
10

1
3
0
1

0
1
0
0

Canthonini
Canthon (Canthon) sp.1
Canthon (Canthon) sp.2
Deltochilum verruciferum (Felsche, 1911)
Malagoniella astyanax (Olivier, 1789)

0.112599
0.565685
0.276365
0.1657

T
T
T
T

P
P
G
G

10
5
235
1

0
0
115
3

10
5
350
4

0
0
75
1

Coprini
Dichotomius (D.) puncticollis (Leuderwaldt, 1935)
Dichotomius (L.) nisus (Olivier, 1789)
Dichotomius (L.) sp.
Ontherus digitatus (Harold, 1869)

0.0772
0.3047
0.06735
0.022957

P
P
P
P

G
G
G
P

2
13
3
8

0
0
0
2

2
13
3
10

0
7
1
0

Onthophagini
0.369534
T
P
Digitonthophagus gazella (Fabricius, 1787)
0.40301
T
P
Onthophagus ptox (Erichson, 1842)
Abundância
Riqueza
Diversidade (H’)
*"P: pequeno" para espécies menores do que 10mm de comprimento e “G: grande” para

Ch

5
0
5
18
2
20
25
4,3
2
0
2
0
0
0
2 0,34
322 123
445
107
29 136 581
13
4
13
8
4
8
14
1,18 0,31
0,99
1,00 0,54 0,92
espécies com mais de 10 mm de comprimento.
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Figura 8. Correlação de Spearman (5% de significância) entre as variáveis (dispersão de
sementes pequenas, médias e grandes, e os grupos funcionais de coleópteros
escarabeíneos no município de Andorinha, Bahia, nos meses de março e setembro de 2018.
Sem. P: sementes pequenas; Sem. M: sementes médias; Sem. G: sementes grandes; P-P:
paracoprídeo pequeno; P-G: paracoprídeo grande; T-P: telecoprídeo pequeno e T-G:
telecoprídeo grande.

Na análise de componentes principais (PCA) a expressiva abundância da
espécie D. verruciferum, classificada como telecoprídeo grande, juntamente com os
indivíduos do gênero Canthon (telecoprídeo pequeno) responderam por quase 98%
da variação, distanciando-se ao longo dos eixos 1 e 2 (95,45% e 2,17% de variação
explicada, respectivamente), e de forma oposta as variáveis referentes a dispersão
das sementes que ficaram agrupadas aos paracoprídeos pequenos e grandes,
apresentando os telecoprídeos pequenos e grandes baixíssima correlação com os
índices de dispersão de sementes (Figura 9 – PC3 e PC4). Já ao analisarmos a
correlação dos eixos 3 e 4 (apenas 1,58% e 0,58% da variação, respectivamente),
onde há explicação da variação de 98% para paracoprídeos pequenos e 94% para
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paracoprídeos grandes, respectivamente, foi possível observar uma maior
correlação dos valores de dispersão dos três tamanhos de sementes com estas
variáveis de grupos funcionais (Figura 9 (PC1 e PC2) e Figura 10).

Figura 9. Carga fatorial do PC1 (acima à esquerda), PC2 (acima, à direita), PC3 (abaixo à
esquerda) e do PC4 (abaixo à direita) referente à análise de componentes principais com as
variáveis: dispersão de sementes de três tamanhos e a correlação com grupos funcionais de
coleópteros escarabeíneos no município de Andorinha, Bahia, nos meses de março e
setembro de 2018. PC: componentes principais. Sem. P: sementes pequenas; Sem. M:
sementes médias; Sem. G: sementes grandes; P-P: paracoprídeo pequeno; P-G:
paracoprídeo grande; T-P: telecoprídeo pequeno e T-G: telecoprídeo grande.
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Figura 10. Análise de componentes principais (PCA), referente as variáveis: dispersão de
sementes de três tamanhos e grupos funcionais de coleópteros escarabeíneos no município
de Andorinha, Bahia, nos meses de março e setembro de 2018. PC: componentes
principais, Sem. P: sementes pequenas; Sem. M: sementes médias; Sem. G: sementes
grandes; P-P: paracoprídeo pequeno; P-G: paracoprídeo grande; T-P: telecoprídeo pequeno
e T-G: telecoprídeo grande

4. DISCUSSÃO

O presente estudo previa que as perturbações causadas ao meio ambiente,
aqui representadas pela retirada da cobertura vegetal nativa das caatingas para a
formação de pastagens, bem como a sazonalidade, causariam efeito negativo sobre
os atributos das comunidades de coleópteros da subfamília Scarabaeinae e,
consequentemente, sobre os serviços ecológicos por eles prestados, especialmente
a dispersão secundária de sementes. Embora o uso da terra tenha alterado de forma
negativa os atributos de comunidade (confirmando o encontrado por Liberal et al.
2011), não afetou significativamente as taxas de dispersão de sementes, que
ocorreu de forma semelhante nos dois ambientes estudados. Estes resultados não
corroboram os dados reportados em diversas áreas nas quais o uso da terra afetou
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negativamente a realização destes e outros serviços (Braga et al. 2012, 2013), mas
assemelham-se a outros estudos no qual as taxas de remoção foram muito
semelhantes entre os diferentes ambientes estudados (Batilani-Filho & Hernández
2017).
Com relação à sazonalidade, a estação chuvosa apresentou taxas maiores de
dispersão das sementes (congruente com os trabalhos revisados por Huerta et al.
2018). A estação chuvosa provavelmente facilita a remoção e o enterramento de
fezes, e consequentemente o enterramento de sementes, pois os solos estão mais
úmidos e propícios a escavação (Huerta et al. 2018), o recurso não resseca tão
rápido; além de ocorrer o ápice das atividades biológicas, em especial a reprodução,
aumentando substancialmente as populações, tendo esta estação apresentado
quase três vezes mais indivíduos em comparação com a estação seca.
Não houve efeito significativo da abundância sobre as taxas de dispersão, o
que pode estar relacionado à dominância expressiva de D. verruciferum (77,5%) em
ambos os ambientes e estações. É considerada uma espécie generalista
(Hernández 2007), talvez a exploração de recursos variados pode ser um dos
componentes que maximizam sua dominância tanto na Caatinga quanto na
pastagem, bem como a diversos outros fatores que interferem nas taxas de
realização dos serviços ecológicos.
Em ambientes semiáridos com a caatinga, a necrofagia é um hábito comum
entre coleopteros escarabeíneos (Neves et al. 2010; Medina & Lopes 2014, Salomão
et al. 2017), o que foi constatado em estudo preliminar na área (manuscrito em
preparação), no qual 65,11% dos indivíduos de D. verruciferum foram coletados em
armadilhas iscadas com baço bovino em putrefação. Esta sua preferência alimentar
copronecrófaga na área de estudo talvez possa explicar o porquê de não ter ocorrido
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uma relação positiva direta da abundância com a dispersão das sementes, pois esta
espécie foi a mais abundante mas preferiu a carne em putrefação ao invés das
fezes. Espécies generalistas tendem a ter maior permeabilidade ambiental e menor
susceptibilidade à extinção (Larsen et al. 2008); o que explica a manutenção de
grandes populações não somente nos dois ambientes (caatinga e pastagem), como
também se mantendo com alta representatividade nas duas estações do ano
(chuvosa e seca).
A riqueza de espécies de escarabeíneos foi um fator significativo nas taxas de
remoção de sementes. Na caatinga a riqueza foi duas vezes maior que na pastagem
e os serviços de dispersão foram mais notáveis, reforçando a ideia de que
mudanças na estrutura das comunidades (incluindo o número de espécies, sua
diversidade funcional e estrutura morfológica) podem afetar o funcionamento do
ecossistema e seus mais variados serviços. Em diversos outros estudos a remoção
de sementes também foi afetada positivamente pelo aumento da riqueza de grupos
funcionais (Griffiths et al. 2015, 2016). A redução da média de biomassa da
comunidade de Scarabaeínae afeta negativamente a remoção de fezes (Dangles et
al. 2012), espécies com grande biomassa têm maior chance de extinção no caso de
mudanças ambientais (Larsen et al. 2008). Portanto, a modificação ambiental
tipificada aqui pela redução de áreas de caatingas à estrutura de pastagens, tanto
induz à redução da riqueza quanto à mudança da composição de espécies e
consequentemente dos grupos funcionais. Logo, pode-se inferir que a formação de
pastagens a partir da retirada da caatinga pode influenciar negativamente, por
exemplo, nos processos de reciclagem de nutrientes e regeneração da vegetação,
tal como acontece nas florestas (Slade et al. 2007).
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No presente estudo os modelos de taxas de remoção de sementes baseados
no ambiente, sazonalidade, abundância e riqueza dos escarabeíneos e sua relação
com o tamanho da semente dispersa obteve maiores valores em sementes de
tamanho pequeno, o que foi igualmente registrado em outros estudos e ambientes
(Estrada & Coates-Estrada 1991; Andresen 1999; Feer 1999; Ebrahimi et al. 2014;
Feer et al. 2013), talvez por que sementes pequenas e médias possam ser
realocadas por besouros de diversos tamanhos, já as sementes grandes têm maior
probabilidade de serem removidas apenas por besouros de tamanhos maiores
(Andresen 2002). Em estudo sobre número de sementes enterradas, constatou-se
que sementes pequenas tinham 60% de chances de serem enterradas, enquanto
que em relação às sementes médias e grandes este número caiu para apenas 20%
(Braga et al. 2017). Comparando-se apenas sementes de tamanho grande,
Andresen & Levey (2004) registraram 40% de enterramento por escarabeínos na
floresta amazônica, com percentuais menores no México (Estrada & Coates-Estrada
1991, de 13%) e no Peru (Andresen 1999, de 12%), o que pode ter variado em
função das dimensões das espéces de escarabeíneos destas comunidades
(besouros menores), ou por deterem menores índices de riqueza e abundância. No
presente estudo na caatinga, foram dispersas 36,8% das sementes grandes, mas o
destino da remoção, se enterrado ou realocado para longe do recurso, não foi
determinado, o que dificulta nossa comparação com os referidos estudos, que
determinaram os grupos funcionais responsáveis pela remoção.
Os escarabeíneos paracoprídeos grandes, representados neste estudo pelo
gênero Dichotomius, foram os que registraram maior correlação com a dispersão
dos três tamanhos de sementes. Esse padrão já foi registrado em vários estudos,
sendo o gênero Dichotomius amplamente citado como bom dispersor (Vulinec 2000;
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Feer 1999). Os besouros grandes tiveram esta correlação positiva devido seu
tamanho corporal e biomassa, rápida chegada ao recurso e rápido enterramento
antes de outros competidores e da dessecação do recurso, características estas
relevantes no processo de remoção de fezes e sementes (Andresen 2003; Anduaga
2004, Griffiths et al. 2016; Ortega-Martínez et al. 2016). Por outro lado, besouros de
tamanhos maiores têm a capacidade de enterrar maior diversidade de tamanhos de
sementes e em maior quantidade (Estrada & Coates-Estrada 1991, Nervo et al.
2014), podendo esta correlação ser devida ao tamanho do besouro em relação ao
diâmetro da semente (ou à largura do pronoto, conforme sugerido por Koike et al.
2012); já os besouros pequenos parecem ter efeito relativamente pequeno sobre a
remoção de fezes e sementes (Slade et al. 2007). Embora o gênero Dichotomius,
classificado como paracoprídeo grande, tenha ocorrido em baixa abundância,
atribuimos a sua correlação significativa na dispersão dos três diferentes tamanhos
de sementes, à sua alta eficiência nos processos de remoção (Vulinec 2002).
Indivíduos de espécies maiores, porém menos abundantes, como Dichotomius
colonicus, enterraram uma quantidade cinco vezes maior de fezes em relação a
outras espécies e os indivíduos de Phanaeus tridens enterraram quase o dobro de
sementes (Huerta et al. 2018). Estes besouros escarabeíneos grandes caracterizamse por terem pernas anteriores fortes e bem desenvolvidas que facilta bastante o
processo de escavação e abertura de galerias próximas ao bolo fecal utilizado como
recurso (Hanski & Cambefort 1991).
O tamanho corporal, portanto, é um fator considerado essencial no que se
refere a eficiência de remoção de fezes e das sementes nelas contidas, mas essa
eficiência também varia em função da forma de mobilização do recurso,
caracterizada por diferentes guildas funcionais nos Scarabaeinae, além de outras
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variáveis mais complexas como as taxas metabólicas dos indivíduos e as
características morfológicas de cada espécie (Nervo et al. 2014). Ao examinar o
potencial de dispersão de sementes pelos besouros, a composição das guildas
corresponde a uma descrição mais adequada da estrutura de comunidade do que
apenas a abundância e riqueza (Vulinec 2002). Neste sentido, os escarabeíneos
classificados como paracoprídeos (enterradores), que fazem um túnel abaixo ou
perto do recurso alimentar (Halffter & Edmonds 1982) e são tanto os mais
abundantes nas florestas tropicais (Hanski & Cambefort 1991), quanto congregam
as espécies de tamanhos maiores (Estrada & Coates-Estrada 1991), se apresentam
como os mais eficientes removedores de fezes, e considerados potenciais
dispersores pois o enterramento aumenta as chances de sucesso na germinação da
semente. Porém, no presente estudo, houve uma inversão: registramos os
roladores, que fazem uma bola de recurso e levam para longe da fonte antes de
enterrá-la (Halffter & Edmonds 1982), como os mais abundantes, resultante da
presença significativa da espécie D. verruciferum, que elevou a abundância dos
roladores para vinte vezes mais que a de escavadores.
Muitos estudos mostram que os enterradores são muito mais eficientes e
removem maiores quantidades de fezes, portanto, são mais correlacionados com a
dispersão de sementes devido ao grande volume de massas fecais que enterram
(Batilani-Filho et al. 2014; Huerta et al. 2010, Nervo et al. 2014, Amézquita & Fávila
2010, Batilani-Filho & Hernández 2017), nestes estudos os enterradores foram muito
mais abundantes que os roladores. No trabalho de Huerta et al. (2018), por exemplo,
os roladores representavam apenas 15% das espécies e possuíam abundâncias
muito baixas. Como estes enterradores possuem tamanho grande e são
frequentemente muito abundantes, são considerados mais importantes na
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manutenção das funções de remoção de fezes e sementes nos ecossistemas, e
outros grupos funcionais parecem incapazes de compensar, a curto prazo, a perda
deste grupo (Slade et al. 2007).
As espécies do gênero Deltochilum processam menores quantidades, pois
necessitam rolar e deslocar o recurso para enterrar em outros ambientes (Hanski &
Cambefort 1991). Além do mais, os roladores parecem ser mais seletivos e
frequentemente retiram as sementes da porção do recurso a ser deslocada (Feer
1999; Andresen & Levey 2004; Griffiths et al. 2015) e esta menor quantidade de
fezes removidas pelos roladores pode estar relacionada também ao tempo que é
desprendido com disputas pela posse da parcela (bola) do recurso removido e
outras interações durante o processo de alocação (Chamorro-Florescano et al.
2011). Isto é ainda mais intensificado pela sua alta abundância no presente estudo,
aumentando a competitividade, o que pode influenciar na diminuição dos serviços de
remoção de fezes e sementes, podendo talvez favorecer a atividade dos indivíduos
do gênero Dichotomius, que apesar de estarem em menor número, alocam seus
recursos abaixo ou muito perto do bolo fecal, diminuindo a competição e disputas
pelo recurso, aumentando assim a sua eficácia nestes serviços.
Os besouros dos gêneros Deltochilum e Dichotomius têm tamanhos e
biomassas semelhantes, e são frequentemente abundantes nos ambientes de
caatinga. Em estudo realizado sobre remoção de carcaça, Salomão et al. (2017)
constataram que Deltochilum verruciferum e Dichotomius geminatus competiram por
recursos similares, são de hábitos noturnos, mas apresentaram diferentes picos de
atividades durante a noite, uma forma estratégica de evitar a competição. Além do
mais, D. verruciferum utilizou o recurso com maior frequência do que D. geminatus,
o que contribui para reforçar nossa inferência sobre a preferência alimentar de
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Deltochilum por carcaça e a maior correlação do Dichotomius pela dispersão de
sementes, já que é considerado um gênero majoritariamente coprófago e promove
indiretamente estes serviços ecológicos.
Uma ampla literatura versa sobre a importância dos besouros da subfamília
Scarabaeinae na execução de diversos serviços ecossistêmicos, em especial a
remoção de fezes e dispersão secundária de sementes e promovendo a
regeneração das florestas (Koike et al. 2012; Braga et al. 2017).
Este é o primeiro estudo sobre como a prestação destes serviços de
dispersão secundária ocorre no bioma Caatinga, e estudos posteriores são
importantes para colaborar com este entendimento, principalmente por que sendo
processos bastante complexos, diversas outras variáveis podem interferir muito além
de variáveis usualmente analisadas nos estudos de comunidade (abundância e
riqueza). O tamanho, riqueza e diversidade das guildas funcionais; taxas de real
germinação das sementes enterradas em ambientes semiáridos como a caatinga,
devem ser adicionalmente analisadas, com o uso de sementes reais de espécies de
caatinga, visto que a estrutura do solo destes ambientes pode gerar restrições
suplementares à germinação.

5. CONCLUSÕES

A retirada da cobertura nativa da Caatinga para formação de pastagens não
afetou de maneira significativa os serviços prestados por escarabeíneos como
pontenciais dispersores secundários de sementes, porém, alguns atributos da
comunidade e a sazonalidade causaram interferência na prestação destes serviços.
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Com exceção do atributo abundância; os demais, como riqueza de espécies
de escarabeíneos e a sazonalidade, mostraram-se significativos, com aumento
proporcional dos serviços de dispersão relacionado ao aumento da riqueza e a
disponibilidade hídrica na estação chuvosa. Os três diferentes tamanhos de
sementes foram dispersos, com correlação mais significativa para os escarabeíneos
de tamanho grande, e os indivíduos de tamanho pequeno correlacionaram apenas
com sementes pequenas e médias, conforme o esperado.
Este

estudo

reafirma

a

importância

dos coleópteros da subfamília

Scarabaeinae na participação dos serviços de dispersão secundária de sementes.
Devido a não existência de estudos sobre estes serviços no bioma Caatinga,
estudos posteriores poderão contribuir com o acréscimo de informações sobre a
correlação da diversidade funcional das guildas e as taxas de germinação das
sementes em ambientes semiáridos, processos estes importantes para manutenção
da florestas e entendimento sobre sua dinâmica de regeneração.
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ANEXOS

Figura A1. Localização da área de estudo. Município de Andorinha, Bahia, Brasil.
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