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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A associação entre os atributos florais e os agentes de polinização constitui as síndromes de 

polinização, que podem ser evidenciadas através de caracteres morfológicos, fisiológicos e 

ecológicos das flores (Faegri & Pijl, 1979; Endress, 1994; Proctor et al.1996). O reconhecimento das 

síndromes de polinização pode ser muito útil no delineamento de estudos de espécies cuja biologia 

floral é ainda desconhecida (Endress, 1994). 

Estudos sobre síndromes de polinização ocorrentes em uma comunidade podem fornecer 

dados para responder várias questões relacionadas à manutenção do fluxo gênico intraespecífico e 

sucesso reprodutivo de populações de plantas, partilha e competição por polinizadores e também 

sobre a conservação de habitats naturais afetados por processos de fragmentação (Machado & Lopes, 

2003, 2004).  

A porção de Floresta Atlântica mais ameaçada em toda a América do Sul é a do Nordeste do 

Brasil (Silva & Tabarelli, 2000), embora esta constitua um importante centro de endemismo para este 

continente (Prance, 1987; Pinto & Brito, 2005; Silva & Casteleti, 2005). Somado ao fato de ser uma 

das menos estudadas, torna-se evidente a necessidade de esforços para ampliar o conhecimento de 

sua estrutura e funcionamento (Turner, 1996; Zuidema et al., 1996; Laurance, 1999). 

Este trabalho apresenta dados sobre as síndromes de polinização, sistemas sexuais, recursos 

florais e demais atributos como cor, tipo, tamanho, simetria e antese, entre outros, para espécies de 

árvores ocorrentes em dez remanescentes de Floresta Atlântica Nordestina pertencentes à Usina Serra 

Grande, AL, os quais tiveram suas florísticas estudadas por Oliveira (2003), Oliveira et al. (2004) e 

Grillo (2005). Os remanescentes florestais desta usina constituem um ótimo modelo para estudos 

relacionados à fragmentação e à perda de habitat, já que constituem um arquipélago de fragmentos 

com diferentes tamanhos e graus de isolamento encravados em uma matriz de cana-de-açúcar. Um 

destes fragmentos apresenta área de 3375,29 ha, e é um dos maiores remanescentes de Floresta 

Atlântica ao norte do rio São Francisco (Pôrto et al., 2006), tendo sido considerado como área 

controle do presente estudo. 

Os resultados obtidos neste trabalho são discutidos sob o contexto de como a fragmentação e 

a perda de habitat afetam processos ecológicos como a polinização e poderão auxiliar o norteamento 

de estratégias de manejo e conservação para a região. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Floresta Atlântica: situação atual 

A Floresta Atlântica, ocorrente na América do Sul é uma das maiores florestas tropicais do 

planeta (Silva & Casteleti, 2005) e tem ocorrência no Brasil, Paraguai e Argentina (Jacobsen, 2005). 

No Brasil estendia-se originalmente ao longo da costa Atlântica, do nordeste do país ao Rio Grande 

do Sul, onde concentram-se atualmente a maior parte da população e das atividades econômicas 

(Câmara, 2005; Viana & Tabanez, 1996). Está entre as cinco regiões mundiais que apresentam os 

maiores índices de endemismo de plantas vasculares e vertebrados (Conservation International et al., 

2000) e, apesar de ser atualmente um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo (Murcia, 1996; 

Viana & Tabanez, 1996; Ranta et al., 1998; Tabarelli et al., 2005; Galindo-Leal & Câmara, 2005), 

acredita-se que a porção brasileira ainda abrigue de 1 a 8% de toda a biodiversidade mundial (Silva 

& Casteleti, 2005). Estima-se que nela existam 20 mil espécies de plantas, sendo seis mil delas 

endêmicas da região (Mittermeier et al., 1999; Conservation International et al., 2000; Fundação 

SOS Mata Atlântica & Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2002). Este alto nível de 

endemismo resulta em grande parte de sua ampla extensão latitudinal (no Brasil estende-se por 27 

graus de latitude, de 3oS a 30oS) e da grande variação de altitude, desde o nível do mar até 2700m 

(Câmara, 2005; Pinto & Brito, 2005). Outro fator que influenciou a diversidade da fauna e da flora na 

Floresta Atlântica brasileira foi a história geológica e climática da região como um todo (Câmara, 

2005). 

O Domínio da Floresta Atlântica Brasileira recobria originalmente 1.363.000 Km2 da costa, 

indo do nordeste ao sul do país (IBGE, 1993). Sofreu intenso desmatamento devido, principalmente, 

a fatores como extração do pau-brasil e outras madeiras, criação de gado, cultura de cana-de-açúcar e 

de café, além da urbanização (Dean, 1996; Câmara, 2005). A área de Floresta Atlântica restante 

representa, atualmente, menos de 8% da área original (Conservation International et al., 2000; Pinto 

& Brito, 2005). Além da enorme redução que sofreu em sua área total, apresenta alto grau de 

fragmentação das áreas remanescentes (Viana & Tabanez, 1996; Ranta et al., 1998; Silva & 

Casteleti, 2005). A porção mais ameaçada dessa floresta em toda a América do Sul é a do nordeste 

do Brasil (Silva & Tabarelli, 2000; Brooks & Rylands, 2005), onde se localiza o Centro de 

Endemismo Pernambuco, um dos cinco centros de endemismo apontados para a Floresta Atlântica 

Brasileira (Prance, 1987; Silva & Casteleti, 2005). 
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Atualmente, 510 espécies de plantas, aves, mamíferos, répteis e anfíbios da Floresta Atlântica 

Brasileira estão oficialmente ameaçadas de extinção, além de outras 660 que estão ameaçadas no 

plano regional (Tabarelli et al., 2005). Apesar disso, surpreendentemente, quase todas as espécies 

conhecidas da área original da Floresta Atlântica ainda podem ser encontradas, embora quase sempre 

em pequenos fragmentos isolados (Moore, 2005) e com níveis de raridade antropogênica elevados 

(Grillo, 2005). 

 

2.2. Fragmentação e perda de habitat 

Muitos autores definem a fragmentação como sendo um processo no qual uma grande área de 

habitat natural é transformada em vários fragmentos com área total menor, isolados por uma matriz 

diferente da vegetação original (Wilcove et al., 1986; Saunders et al., 1991; Murcia, 1995). Esta 

definição, porém, não trata a perda de habitat e a fragmentação per se como dois processos distintos, 

pois o primeiro diz respeito somente à quantidade de área original perdida com o desmatamento e o 

último diz respeito apenas à descontinuidade de áreas antes contíguas (Fahrig, 2003). 

A perda de habitats tem grandes efeitos negativos sobre a diversidade biológica, afetando 

suas medidas diretas como riqueza de espécies (Lovejoy, 1986; Kattan & Alvarez-López, 1996; 

Kellman et al., 1996), diversidade genética (Kageyama & Gandara, 1998), abundância e distribuição 

de populações (Terborgh, 1982; Turner, 1996; Steffan-Dewenter & Tscharntke, 1997), além de 

medidas indiretas, como alteração nas interações específicas (Aizen & Feinsinger, 1994), diminuição 

no sucesso reprodutivo e na dispersão (Lovejoy, 1986; Golden & Crist, 1999), entre outras (ver ainda 

Fahrig, 2003 para revisão). 

Um processo que está atrelado à perda de habitat é a diminuição no tamanho dos fragmentos 

(Fahrig, 2003). Pequenos fragmentos geralmente contêm menos espécies que fragmentos maiores 

(Saunders et al., 1991; Zuidema et al., 1996; Scariot et al., 2003). Em teoria, um fragmento pequeno 

pode suportar uma população menor de uma dada espécie do que um grande (Turner, 1996; Zuidema 

et al., 1996) e quando um fragmento se torna muito pequeno, o tamanho de suas populações cai para 

abaixo do limite de viabilidade e em seguida ocorrem as extinções locais (Opdam, 1991; Turner, 

1996; Zuidema et al., 1996; Cerqueira et al., 2003). 

Como conseqüência da perda de habitat, ocorre um maior isolamento dos fragmentos entre si 

(Fahrig, 2003). Efeitos provenientes desta redução de área e do isolamento de fragmentos a longo 

prazo ocasionam mudanças em processos ecológicos como polinização, predação, comportamento 

territorial e de forrageamento (Ranta et al., 1998). Os vários estudos que mostraram efeitos negativos 
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do isolamento sobre a riqueza de espécies demonstram os prejuízos que a perda de habitat, em escala 

de paisagem, causa na diversidade biológica (Laps et al., 2003; Silvano et al., 2003; Vieira et al., 

2003). 

Dentre os efeitos decorrentes da fragmentação per se estão os efeitos de borda, considerados 

por Laurance (1997a) como sendo responsáveis pela maior parte dos impactos ecológicos nos 

fragmentos de florestas tropicais, podendo estes ser classificados em fenômenos físicos, biológicos 

diretos e biológicos indiretos (Murcia, 1995). 

Em florestas pluviais, efeitos de borda físicos acarretam alterações no microclima do 

fragmento e podem incluir mudanças no fluxo de radiação solar, na circulação dos ventos, na 

temperatura e na umidade, todos resultantes da proximidade com o clima mais severo da matriz 

circundante (Lovejoy et al., 1986; Saunders et al., 1991; Murcia, 1995; Laurance, 1997a).  

Essas mudanças físicas acarretam efeitos de borda biológicos diretos e podem incluir: 

aumento da biomassa provocado pela maior incidência de luz, proliferação de vegetação secundária 

ao longo das margens florestais, invasões por ervas daninhas ou plantas e animais generalistas, queda 

de folhas, aumento na mortalidade de árvores perto da borda em relação ao interior devido à 

atividade do vento, do fogo ou devido à presença de produtos químicos, alterações em processos 

ecológicos como ciclagem de nutrientes e fluxo de energia, e uma série de outros efeitos (Lovejoy et 

al., 1986; Murcia, 1995; Kellman et al.,1996; Laurance, 1997a). As diferentes respostas das espécies 

às mudanças físicas na borda podem levar a alterações na composição florística e faunística, porém 

essas respostas não são tão óbvias quanto as exibidas pela estrutura da floresta às condições abióticas 

(Murcia, 1995). Os efeitos de borda biológicos indiretos incluem mudanças nas interações 

interespecíficas na proximidade da borda, entre elas a polinização e a dispersão biótica de diásporos 

(Murcia, 1995; Kattan & Alvarez-López, 1996). 

 

2.3. Fragmentação e perda de habitat versus polinização 

A fragmentação e a perda de habitat podem afetar indiretamente toda uma rede de interações 

interespecíficas (Lovejoy et al., 1986; Murcia, 1995), sendo talvez as mudanças mais críticas aquelas 

que afetam diretamente o sucesso reprodutivo (Murcia, 1996). 

Em plantas tropicais quase todas as fases da reprodução envolvem interações diretas com 

animais, e, portanto, processos como polinização, formação e dispersão de sementes são susceptíveis 

à fragmentação e à perda de habitat através de seus efeitos sobre as plantas, sobre os animais ou 

sobre ambos (Murcia, 1996; Laurance, 1997b; Ghazoul, 2004). 
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As interações planta-polinizador são, de fato, largamente afetadas pela fragmentação e pela 

perda de habitat (Rathcke & Jules, 1993; Steffan-Dewenter & Tscharntke, 1997; Renner, 1998) e, 

pelo fato de ser a polinização um dos primeiros passos da reprodução, qualquer efeito neste nível 

pode ser magnificado nos níveis subseqüentes (Rathcke & Jules, 1993; Murcia, 1996; Wilcock & 

Neiland, 2002). 

Mudanças nas condições abióticas decorrentes da fragmentação e da perda de habitat podem 

causar diminuição na densidade de flores de maneira que as plantas passam a produzir quantidades 

insuficientes de recursos florais para a manutenção das populações de polinizadores (Rathcke & 

Jules, 1993; Murcia, 1996). Além da redução dos recursos florais, fatores como mudanças no 

microclima dentro do fragmento, difusão de pesticidas da matriz e invasão de competidores ou 

predadores podem alterar o comportamento dos polinizadores e reduzir suas populações em florestas 

fragmentadas (Rathcke & Jules, 1993; Murcia, 1996; Wilcock & Neiland, 2002). Esta redução pode 

resultar no declínio da quantidade de pólen que chega aos estigmas, o que pode diminuir o sucesso da 

polinização e limitar a produção de sementes (Jennersten, 1988; Rathcke & Jules, 1993; Aizen & 

Feisinger, 1994; Murcia, 1996; Kearns & Inouye, 1997; Steffan-Dewenter & Tscharntke, 1997). 

Efeitos diretos nos animais incluem mudanças na abundância e riqueza de espécies de 

comunidades e mudanças em seus padrões de movimentação (Rathcke & Jules, 1993; Steffan-

Dewenter & Tscharntke, 1997; Renner, 1998). Como conseqüência final pode haver perda dos 

polinizadores por extinção ou emigração, seguida pela perda da população vegetal como um 

resultado da falta de reprodução (Murcia, 1996). 

Espécies de plantas adaptadas a uma ou poucas espécies ecologicamente semelhantes de 

polinizadores são, provavelmente, mais susceptíveis à extinção do que espécies mais generalistas 

(Rathcke & Jules, 1993; Renner, 1998). Outra característica que torna plantas mais vulneráveis é a 

adaptação à polinização por vertebrados, como pássaros e morcegos (Renner, 1998).   

Caso o movimento dos polinizadores fique restrito a populações individuais de árvores 

devido ao isolamento, espera-se uma perda de variabilidade genética e de sistemas sexuais (Murcia, 

1996; Nason et al., 1997; Kageyama & Gandara, 1998). Em florestas fragmentadas, há uma 

tendência de diminuição na freqüência de sistemas sexuais dióicos, heterostílicos, andromonóicos e 

hermafroditas autoincompatíveis, havendo um favorecimento à seleção de sistemas hermafroditas 

autocompatíveis (Murcia, 1996; Kageyama & Gandara, 1998). Devido ao aumento da 

autopolinização nas populações, haveria um aumento na depressão endogâmica através da expressão 

de alelos deletérios em homozigotos recessivos e uma conseqüente perda de variabilidade genética 
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(Ledig, 1986; Murcia, 1996). 

Por ter a vegetação nos trópicos uma alta freqüência relativa de síndromes de polinização 

vulneráveis à fragmentação (Renner, 1998), é provável que haja uma mudança nas freqüências destas 

síndromes nos fragmentos em relação à floresta nativa.  

Trabalhos que testem o efeito da fragmentação e da perda de habitat sobre a freqüência de 

atributos florais e síndromes de polinização não foram registrados na literatura e são o tema do 

presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIRÃO, L. C. Efeito da fragmentação e da perda de habitat nas freqüências de atributos florais... 
 

7

 

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aizen, M.A. & Feisinger, P. (1994) Forest fragmentation, pollination, and plant reproduction in a 

Chaco dry forest, Argentina. Ecology, 75(2), 330-351. 

Brooks, T. & Rylands, A.B. (2005) Espécies no limiar da extinção: vertebrados terrestres 

criticamente em perigo. In Mata Atlântica: Biodiversidade, Ameaças e Perspectivas (eds C. 

Galindo-Leal & I.G. Câmara), pp. 358-369. Fundação SOS Mata Atlântica & Conservação 

Internacional, Belo Horizonte, Brasil. 

Câmara, I.G. (2005) Breve história da conservação da Mata Atlântica. In Mata Atlântica: 

Biodiversidade, Ameaças e Perspectivas (eds C. Galindo-Leal & I.G. Câmara), pp. 31-42. 

Fundação SOS Mata Atlântica & Conservação Internacional, Belo Horizonte, Brasil. 

Cerqueira, R., Brant, A., Nascimento, M.T. & Pardini, R. (2003) Fragmentação: alguns conceitos. In 

Fragmentação de Ecossistemas: Causas, Efeitos sobre a Biodiversidade e Recomendações de 

Políticas públicas (orgs D.M. Rambaldi & D.A.S. Oliveira), pp.23-40. MMA/SBF, Brasília, 

Brasil. 

Conservation International do Brasil, Fundação SOS Mata Atlântica, Fundação Biodiversitas, 

Instituto de Pesquisas Ecológicas, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 

SEMAD/Instituto estadual de Florestas-MG. (2000) Avaliação e ações prioritárias para a 

conservação da biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos. MMA, Brasília, Brasil. 

Dean, W. (1996) A ferro e fogo: a história da devastação da Mata Atlântica brasileira. Companhia 

das letras, São Paulo, Brasil. 

Endress, P.K. (1994) Diversity and Evolution Biology of Tropical flowers. Cambridge University 

Press, Cambridge, UK. 

Faegri, K. & Pijl, L. van der (1979) The Principles of Pollination Ecology. Pergamon Press, New 

York, USA. 

Fahrig, L. (2003) Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Annual Review in Ecology, 

Evolution and Systematics, 34, 487-515. 

Fundação SOS Mata Atlântica & Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2002) Atlas dos 

Remanescentes Florestais de Mata Atlântica, período 1995-2000, relatório final. Fundação SOS 

Mata Atlântica & Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São Paulo, Brasil. 



GIRÃO, L. C. Efeito da fragmentação e da perda de habitat nas freqüências de atributos florais... 
 

8

Galindo-Leal, C. & Câmara, I.G. (2005) Status do hotspot Mata Atlântica: uma síntese. In Mata 

Atlântica: Biodiversidade, Ameaças e Perspectivas (eds C. Galindo-Leal & I.G. Câmara), pp. 3-

11. Fundação SOS Mata Atlântica & Conservação Internacional, Belo Horizonte, Brasil. 

Ghazoul, J. (2004) Sex in space: Pollination among spatially isolated plants. Biotropica, 36(2), 125-

130.  

Golden, D.M. & Crist, T.O. (1999) Experimental effects of habitat fragmentation on old-field canopy 

insects: community, guild and responses. Oecologia, 118, 371-380. 

Grillo, A.A.S. (2005) As implicações da fragmentação e da perda de habitat sobre a assembléia de 

árvores na Floresta Atlântica ao norte do rio São Francisco. Tese de doutorado, Universidade 

Federal de Pernambuco, Brasil. 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) (1993) Mapa de vegetação do Brasil. IBGE, 

Rio de Janeiro.  

Jacobsen, (2005) Dinâmica da perda de biodiversidade: uma introdução às questões trinacionais. In 

Mata Atlântica: Biodiversidade, Ameaças e Perspectivas (eds C. Galindo-Leal & I.G. Câmara), 

pp. 355-357. Fundação SOS Mata Atlântica & Conservação Internacional, Belo Horizonte, 

Brasil. 

Jennersten, O. (1988) Pollination in Dianthus deltoides (Caryophyllaceae): effects of habitat 

fragmentation on visitation and seed set. Conservation Biology, 2(4), 359-366. 

Kageyama, P.Y. & Gandara, F.B. (1998) Conseqüências genéticas da fragmentação sobre populações 

de espécies arbóreas. Séria Técnica IPEF, 12(32), 65-70. 

Kattan, G.H. & Alvarez-López, H. (1996) Preservation and management of biodiversity in 

fragmented landscapes in the colombian Andes. In Forests Patches in tropical landscapes (eds J. 

Schelhas & R. Greenberg), pp. 3-18. Island Press, Washington, USA. 

Kearns, C.A. & Inouye, D.W. (1997) Pollinators, flowering plants, and conservation biology: much 

remains to be learned about pollinators and plants. BioScience, 47(5), 297-307. 

Kellman, M., Tackaberry, R. & Meave, J. (1996) The consequences of prolonged fragmentation: 

lessons from tropical gallery forests. In Forests Patches in tropical landscapes (eds J. Schelhas & 

R. Greenberg), pp. 37-58. Island Press, Washington, USA. 

Laps, R.R., Cordeiro, P.H.C., Kajiwara, D., Ribon, R., Rodrigues, A.A.F. & Uejima, A. (2003) Aves. 

In Fragmentação de Ecossistemas: Causas, Efeitos sobre a Biodiversidade e Recomendações de 

Políticas públicas (orgs D.M. Rambaldi & D.A.S. Oliveira), pp.153-181. MMA/SBF, Brasília, 

Brasil. 



GIRÃO, L. C. Efeito da fragmentação e da perda de habitat nas freqüências de atributos florais... 
 

9

Laurance, W.F. (1997a) Physical processes and edge effects: Introduction-Section II. In Tropical 

Forest Remnants: Ecology, Management, and Conservation of Fragmented Communities (eds 

W.F. Laurance & , R.O.Jr. Bierregaard), pp. 29-31. The University of Chicago Press, Chicago, 

USA. 

Laurance, W.F. (1997b) Plants and plant-animal interactions: Introduction-Section IV. In Tropical 

Forest Remnants: Ecology, Management, and Conservation of Fragmented Communities (eds 

W.F. Laurance & , R.O.Jr. Bierregaard), pp. 275-279. The University of Chicago Press, Chicago, 

USA. 

Laurance, W.F. (1999) Reflections on the tropical deforestation crisis. Biological Conservation, 91, 

109-117. 

Ledig, F.T. (1986) Heterozygosity, heterosis, and fitness in outbreeding plants. In: Conservation 

Biology: The Science of Scarcity and Diversity (ed M.E. Soulé), pp. 77-104. Sinauer Associates, 

inc. Publishers, Sunderland, USA. 

Lovejoy, T.E., Bierregaard, R.O.Jr., Rylands, A.B., Malcolm, J.R., Quintela, C.E., Harper, L.H., 

Brown, K.S.Jr., Powell, A.H., Powell, G.V.N., Schubart,  H.O.R. & Hays, M.B. (1986) Edge and 

other effects of isolation on Amazon Forest fragments. In Conservation Biology: the Science of 

Scarcity and Diversity (ed M.E. Soulé), pp. 257-285. Sinauer Associates, inc. Publishers, 

Sunderland, USA. 

Machado, I.C. & Lopes, A.V. (2003) Recursos florais e sistemas de polinização e sexuais em 

Caatinga. In Ecologia e Conservação da Caatinga (eds I.R. Leal, M. Tabarelli & J.M.C. Silva), 

pp. 543-593. Editora Universitária da UFPE, Recife, Brasil. 

Machado, I.C. & Lopes, A.V. (2004) Floral traits and pollination systems in the Caatinga, a brazilian 

tropical dry forest. Annals of Botany, 94, 365-376.  

Mittermeier, R.A., Mittermeier C.G., Myers, N. & Robles, Gil P. (1999) Hotspots: earth´s 

biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions. CEMEX, Conservation 

International & Agrupacion Serra Madre, Ciudad Mexico, Mexico. 

Moore, G.E. (2005) Apresentação da edição original. In Mata Atlântica: Biodiversidade, Ameaças e 

Perspectivas (eds C. Galindo-Leal & I.G. Câmara), pp. xi. Fundação SOS Mata Atlântica & 

Conservação Internacional, Belo Horizonte, Brasil. 

Murcia, C. (1995) Edge effects in fragmented forests: implications for conservation. Trends in 

Ecology and Evolution, 10(2), 58-62. 



GIRÃO, L. C. Efeito da fragmentação e da perda de habitat nas freqüências de atributos florais... 
 

10

Murcia, C. (1996) Forest fragmentation and the pollination of neotropical plants. In Forests Patches 

in tropical landscapes (eds J. Schelhas & R. Greenberg), pp. 19-36. Island Press, Washington, 

USA. 

Nason , J.D., Aldrich, P.R. & Hamrick, J.L. (1997) Dispersal and the dynamics of genetic structure in 

fragmented tropical tree populations. In Tropical Forest Remnants: Ecology, Management, and 

Conservation of Fragmented Communities (eds W.F. Laurance & , R.O.Jr. Bierregaard), pp. 304-

320. The University of Chicago Press, Chicago, USA.  

Oliveira, M.A. (2003) Efeito da fragmentação de habitats sobre as árvores em trecho de floresta 

Atlântica nordestina. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. 

Oliveira, M.A., Tabarelli, M &. Grillo, A.S. (2004) Caracterização da Flora dos Remanescentes da 

Usina Serra Grande, Alagoas. Relatório técnico. Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, 

Recife (CEPAN) (http://www.cepan.org.br/publicacoes_relatorios.html) [acessado em outubro de 

2004] 

Opdam, P. (1991) Metapopulation theory and habitat fragmentation: a review of holartic breeding 

bird studies. Landscape Ecology, 5(2), 93-106. 

Pinto, L.P. & Brito, M.C.W. (2005) Dinâmica da perda da biodiversidade na Mata Atlântica 

brasileira: uma introdução. In Mata Atlântica: Biodiversidade, Ameaças e Perspectivas (eds C. 

Galindo-Leal & I.G. Câmara), pp. 27-30. Fundação SOS Mata Atlântica & Conservação 

Internacional, Belo Horizonte, Brasil. 

Porto, K., Cortez, J.A. & Tabarelli, M. (eds) (2006) Diversidade Biológica no Centro de Endemismo 

Pernambuco: sítios prioritários para conservação. (v. prelo) Brasília, Brasil.  

Prance, G.T. (1987) Biogeography of neotropical plants. In Biogeography and Quaternary History in 

Tropical America (eds T.C. Whitmore & G.T. Prance), pp. 137-158. Claredon Press, New York, 

USA. 

Proctor, M., Yeo, P. & Lack, A. (1996). The Natural History of Pollination. Harper Collins 

Publishers. London, UK.    

Ranta, P., Blom, T., Niemelã, J., Joensuu, E. & Siitonen, M. (1998) The fragmented Atlantic rain 

forest of Brasil: size, shape and distribution of forest fragments. Biodiversity and Conservation, 

7, 385-403. 

Rathcke, B.J. & Jules, E.S. (1993) Habitat fragmentation and plant-pollinator interactions. Current 

Science, 65 (3), 273-277. 



GIRÃO, L. C. Efeito da fragmentação e da perda de habitat nas freqüências de atributos florais... 
 

11

Renner, S.S. (1998) Effects of habitat fragmentation on plant pollinator interactions in the tropics. In 

Dynamics of Tropical Communities (eds D.M. Newbery, H.H.T. Prins, & N.D. Brown), pp. 339-

360. Blackwell Science, Oxford, USA. 

Saunders, D.A., Hobbs, R.J. & Margules, C.R. (1991) Biological consequences of ecosystem 

fragmentation: a review. Conservation Biology, 5(1), 18-32. 

Scariot, A., Freitas, S.R., Neto, E.M., Nascimento, M.T., Oliveira, L.C., Sanaiotti, T., Sevilha, A.C. 

& Villela, D.M. (2003) Vegetação e flora. In Fragmentação de Ecossistemas: Causas, Efeitos 

sobre a Biodiversidade e Recomendações de Políticas públicas (orgs D.M. Rambaldi & D.A.S. 

Oliveira), pp.103-123. MMA/SBF, Brasília, Brasil. 

Silva, J.M.C. & Casteleti, C.H.M. (2005) Estado da biodiversidade da Mata Atlântica brasileira. In 

Mata Atlântica: Biodiversidade, Ameaças e Perspectivas (eds C. Galindo-Leal & I.G. Câmara), 

pp. 43-59. Fundação SOS Mata Atlântica & Conservação Internacional, Belo Horizonte, Brasil. 

Silva, J.M.C. & Tabarelli, M. (2000) Tree species impoverishment and the future flora of the Atlantic 

forest of northeast Brazil. Nature, 404, 72–74. 

Silvano, D.L., Colli, G.R., Dixo, M.B.O, Pimenta, B.V.S. & Wiederhecker, H.C. (2003) Anfíbios e 

répteis. In Fragmentação de Ecossistemas: Causas, Efeitos sobre a Biodiversidade e 

Recomendações de Políticas públicas (orgs D.M. Rambaldi & D.A.S. Oliveira), pp.183-200. 

MMA/SBF, Brasília, Brasil. 

Steffan-Dewenter, I. & Tscharntke, T. (1997) Bee diversity and seed set in fragmented habitats. Acta 

Hort, 437, 231-234.  

Tabarelli, M., Pinto, L.P., Silva, J.M.C. & Costa, C.M.R. (2005) Espécies ameaçadas e planejamento 

da conservação. In Mata Atlântica: Biodiversidade, Ameaças e Perspectivas (eds C. Galindo-Leal 

& I.G. Câmara), pp. 86-94. Fundação SOS Mata Atlântica & Conservação Internacional, Belo 

Horizonte, Brasil. 

Terborgh, J. (1982) Maintenance of diversity in tropical forests. Biotropica, 24(2b), 283-292. 

Turner, I.M. (1996) Species loss in fragments of tropical rain forest: a review of the evidence. 

Journal of Applied Ecology, 33, 200-209. 

Viana, V.M. & Tabanez, A.A.J. (1996) Biology and conservation of forests in the Brazilian Atlantic 

Moist Forest. In Forests Patches in Tropical Landscapes (eds J. Schelhas & R. Greenberg), pp. 

19-36. Island Press, Washington, USA. 

 



GIRÃO, L. C. Efeito da fragmentação e da perda de habitat nas freqüências de atributos florais... 
 

12

Vieira, M.V., Faria, D.M., Fernandez, F.A.S., Ferrari, S.F., Freitas, S.R., Gaspar, D.A., Moura, R.T., 

Olifiers, N., Oliveira, P.P., Pardini, R., Pires, A.S., Ravetta, A., Mello, M.A.R., Ruiz, C.R. & 

Setz, E.Z.F. (2003) Mamíferos. In Fragmentação de Ecossistemas: Causas, Efeitos sobre a 

Biodiversidade e Recomendações de Políticas públicas (orgs D.M. Rambaldi & D.A.S. Oliveira), 

pp.125-151. MMA/SBF, Brasília, Brasil. 

Wilcock, C. & Neiland, R. (2002) Pollination failure in plants: why it happens and when it matters. 

Trends in Plant Science, 7(6), 270-277. 

Wilcove, D.S., McLellan, C.H. & Dobson, A.P. (1986) Habitat fragmentation in temperate zone. In 

Conservation Biology: the Science or Scarcity and Diversity (ed M.E. Soulé), pp.237-256. 

Sinauer Associates, inc. Publishers, Sunderland, USA. 

Zuidema, P.A., Sayer, J.A. & Dijkman, W. (1996) Forest fragmentation and biodiversity: the case for 

intermediate-sized conservation areas. Environmental Conservation, 23, 290-297. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIRÃO, L. C. Efeito da fragmentação e da perda de habitat nas freqüências de atributos florais... 
 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo a ser enviado para o periódico Oryx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIRÃO, L. C. Efeito da fragmentação e da perda de habitat nas freqüências de atributos florais... 
 

14

 

 

 

 

 

 

 

Efeito da fragmentação e da perda de habitat nas freqüências de atributos florais e de 

síndromes de polinização em uma paisagem da Floresta Atlântica Nordestina 

 

Luciana Coe Girão1 & Ariadna Valentina Lopes2 

 
1Laboratório de Biologia Floral e Reprodutiva e Programa de Pós Graduação em Biologia 

Vegetal da Universidade Federal de Pernambuco, 50.372-970, Recife, PE, Brasil e 2Departamento de 

Botânica da Universidade Federal de Pernambuco, 50.372-970, Recife, PE, Brasil. 

( 1* lucoegirao@yahoo.com.br  e 2 avflopes@ufpe.br ; *e-mail para correspondência) 

 

 

 

 

Número de palavras: 12113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIRÃO, L. C. Efeito da fragmentação e da perda de habitat nas freqüências de atributos florais... 
 

15

 

RESUMO 

 

A Floresta Atlântica está entre as cinco regiões mundiais que apresentam os maiores índices de 

endemismo de plantas vasculares e acredita-se que ainda abrigue de 1 a 8% de toda a 

biodiversidade mundial. Infelizmente, sua área restante apresenta alto grau de fragmentação 

restando menos de 8% de sua área original. As interações planta-polinizador são largamente 

afetadas pela fragmentação e pela perda de habitats, e, por ser um dos primeiros passos da 

reprodução, qualquer efeito sobre a polinização pode ser magnificado nos níveis subseqüentes. 

Foram verificados no presente estudo os atributos florais, as síndromes de polinização e os 

sistemas sexuais e reprodutivos de espécies arbóreas (DAP≥10cm) amostradas em parcelas de 

0,1 ha lançadas no centro de 10 fragmentos de Floresta Atlântica de tamanhos variados (3,02 a 

3375,29 ha), sendo o maior considerado como área controle. Tais fragmentos encontram-se 

encravados em uma matriz de cana-de-açúcar na Usina Serra Grande, localizada nos municípios 

de Ibateguara e São José da Laje, Alagoas. Os dados foram coletados na literatura pertinente às 

espécies estudadas e em análises de materiais herborizados. Foram registradas 97 espécies nas 

parcelas da área controle e 72 nos fragmentos totalizando 136 espécies, das quais 33 são comuns 

às duas áreas. A área controle apresentou valores de riqueza e diversidade de espécies, bem 

como de freqüência de espécies climáxicas significativamente maiores que os fragmentos. Houve 

uma maior diversidade funcional de síndromes de polinização e de tipos florais na área controle 

em relação à fragmentada. A área controle apresentou também freqüências de espécies e/ou 

indivíduos significativamente maiores em relação aos fragmentos quanto a: flores de cor 

esverdeada e vermelha, flores muito grandes, flores com antese noturna, flores cujo recurso é 

abrigo, cópula ou partes florais, flores do tipo pincel, estandarte e tubo, flores ornitófilas, 

quiropterófilas e esfingófilas e espécies com sistemas sexuais não hermafroditas. Observou-se, 

portanto, mudanças nas freqüências das categorias de vários dos atributos estudados entre a área 

controle e os fragmentos, podendo-se verificar para os fragmentos diminuição nos percentuais de 

alguns atributos especializados e de síndromes de polinização vulneráveis à fragmentação e à 

perda de habitat.  

 

Palavras-chave: Floresta Atlântica, fragmentação de habitats, perda de habitat, atributos florais, 

recursos florais, síndromes de polinização, sistemas sexuais, sistemas reprodutivos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Floresta Atlântica da América do Sul é uma das maiores florestas tropicais do planeta 

(Silva & Casteleti, 2005) e tem ocorrência no Brasil, Paraguai e Argentina (Jacobsen, 2005). No 

Brasil estendia-se originalmente ao longo da costa atlântica, do nordeste do País ao Rio Grande do 

Sul, onde concentram-se atualmente a maior parte da população e das atividades econômicas 

(Câmara, 2005; Viana & Tabanez, 1996). Está entre as cinco regiões mundiais que apresentam os 

maiores índices de endemismo de plantas vasculares e vertebrados (Conservation International et al., 

2000) e, apesar de ser atualmente um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo (Murcia, 1996; 

Viana & Tabanez, 1996; Ranta et al., 1998; Tabarelli et al., 2005; Galindo-Leal & Câmara, 2005), 

acredita-se que a porção brasileira ainda abrigue de 1 a 8% de toda a biodiversidade mundial (Silva 

& Casteleti, 2005). Estima-se que nela existam 20 mil espécies de plantas, sendo seis mil delas 

endêmicas da região (Mittermeier et al., 1999; Conservation International et al., 2000; Fundação 

SOS Mata Atlântica & Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2002).  

A área de Floresta Atlântica restante representa, atualmente, menos de 8% da cobertura 

original (Conservation International et al., 2000; Pinto & Brito, 2005) e, além da enorme redução que 

sofreu em sua área total, apresenta alto grau de fragmentação das áreas remanescentes (Viana & 

Tabanez, 1996; Ranta et al., 1998; Silva & Casteleti, 2005). A porção mais ameaçada dessa floresta 

em toda a América do Sul é a do nordeste do Brasil (Silva & Tabarelli, 2000; Brooks & Rylands, 

2005), onde se localiza o Centro de Endemismo Pernambuco, um dos cinco centros de endemismo 

apontados para a Floresta Atlântica Brasileira (Prance, 1987; Silva & Casteleti, 2005). 

A fragmentação e a perda de habitat têm como resultado uma paisagem que consiste em um 

conjunto de áreas remanescentes de vegetação nativa circundada por uma matriz de terras cultivadas 

ou alteradas, com suas áreas de contato com esta matriz consideravelmente aumentadas (Lovejoy, et 

al.,1986; Saunders et al., 1991). Estas bordas causam efeitos físicos e biológicos que são 

responsáveis pela maior parte dos impactos ecológicos nos fragmentos de florestas tropicais 

(Laurance, 1997a). Além dos efeitos diretamente relacionados às bordas, existem os provenientes de 

redução de área e do isolamento do fragmento (Saunders et al., 1991). 

Como conseqüências da fragmentação e da perda de habitat, ocorrem mudanças em processos 

ecológicos como polinização, predação, comportamento territorial e de forrageamento (Ranta et 

al.,1998). As mudanças mais críticas são talvez aquelas que afetam diretamente o sucesso 
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reprodutivo (Murcia, 1996). Em plantas tropicais quase todas as fases da reprodução envolvem 

interações diretas com animais, e, portanto, processos como polinização, formação e dispersão de 

sementes são susceptíveis à fragmentação e à perda de habitat através de seus efeitos sobre as 

plantas, sobre os animais ou sobre ambos (Murcia, 1996; Laurance, 1997b; Ghazoul, 2004). 

As interações planta-polinizador são, de fato, largamente afetadas pela fragmentação e pela 

perda de habitat (Rathcke & Jules, 1993; Steffan-Dewenter & Tscharntke, 1997; Renner, 1998) e, 

pelo fato de ser a polinização um dos primeiros passos da reprodução, qualquer efeito neste nível 

pode ser magnificado nos níveis subseqüentes (Rathcke & Jules, 1993; Murcia, 1996; Wilcock & 

Neiland, 2002). 

Mudanças nas condições abióticas decorrentes da fragmentação e da perda de habitat podem 

causar diminuição na densidade de flores de maneira que as plantas passam a produzir quantidades 

insuficientes de recursos florais para a manutenção das populações de polinizadores (Rathcke & 

Jules, 1993; Murcia, 1996). Além da redução dos recursos florais, fatores como mudanças no 

microclima dentro do fragmento, difusão de pesticidas da matriz e invasão de competidores ou 

predadores podem alterar o comportamento dos polinizadores e reduzir suas populações em florestas 

fragmentadas (Rathcke & Jules, 1993; Murcia, 1996; Wilcock & Neiland, 2002). Esta redução pode 

resultar no declínio da quantidade de pólen que chega aos estigmas, o que pode diminuir o sucesso da 

polinização e limitar a produção de sementes (Jennersten, 1988; Rathcke & Jules, 1993; Aizen & 

Feisinger, 1994; Murcia, 1996; Kearns & Inouye, 1997; Steffan-Dewenter & Tscharntke, 1997). 

Efeitos diretos nos animais incluem mudanças na abundância e riqueza de espécies de 

comunidades e mudanças em seus padrões de movimentação (Rathcke & Jules, 1993; Steffan-

Dewenter & Tscharntke, 1997; Renner, 1998). Como conseqüência final pode haver perda dos 

polinizadores por extinção ou emigração, seguida pela perda da população vegetal como um 

resultado da falta de reprodução (Murcia, 1996). 

Caso o movimento dos polinizadores fique restrito a populações individuais de árvores 

devido ao isolamento, espera-se uma perda de variabilidade genética e de sistemas sexuais (Murcia, 

1996; Nason et al., 1997; Kageyama & Gandara, 1998). Em florestas fragmentadas, há uma 

tendência de diminuição na freqüência de sistemas sexuais dióicos, heterostílicos, andromonóicos e 

hermafroditas autoincompatíveis, havendo um favorecimento à seleção de sistemas hermafroditas 

autocompatíveis (Murcia, 1996; Kageyama & Gandara, 1998). Devido ao aumento da 

autopolinização nas populações, haveria um aumento na depressão endogâmica através da expressão 

de alelos deletérios em homozigotos recessivos e uma conseqüente perda de variabilidade genética 
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(Ledig, 1986; Murcia, 1996). 

Por ter a vegetação nos trópicos uma alta freqüência relativa de síndromes de polinização 

vulneráveis à fragmentação (Renner, 1998), é provável que haja uma mudança nas freqüências destas 

síndromes nos fragmentos em relação à floresta nativa.  

Trabalhos que testem o efeito da fragmentação e da perda de habitat sobre a freqüência de 

atributos florais e síndromes de polinização não foram registrados na literatura, sendo este o tema do 

presente estudo. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

1. Banco de dados florísticos 

Para a realização do presente estudo foi utilizado um banco de dados florísticos de árvores 

ocorrentes em remanescentes de Floresta Atlântica constante dos estudos de Oliveira (2003), Oliveira 

et al. (2004) e Grillo (2005), incluindo informações acerca de riqueza e diversidade de espécies de 

cada fragmento. Os referidos estudos foram realizados na Usina Serra Grande, localizada nos 

municípios de Ibateguara e São José da Laje, Alagoas (Figura 1), que é uma propriedade particular 

de 200 km2 cuja principal atividade é o cultivo de cana-de-açúcar. Nesta matriz de cana, estão 

encravados dezenas de fragmentos remanescentes de Floresta Atlântica, que variam de 0,25 a 3375 

ha, cuja vegetação pode ser classificada como Floresta Ombrófila Aberta Baixo-Montana (Veloso et 

al., 1991). Ao todo, 9000 ha de floresta estão sendo protegidos pela Usina. O relevo na região é 

montanhoso e está a ca. de 500 m de altitude (IBGE, 1985). Os solos mais comuns são os latossolos 

(oxisols) com alto teor de argila (Laboratório de Micorrizas da Universidade Federal de 

Pernambuco).  O clima é mesotérmico estacional, quente e úmido, com três meses de estação seca, 

sendo maio, junho e julho os de maior pluviosidade e novembro, dezembro e janeiro os mais secos 

(Departamento Agrícola da Usina Serra Grande). A precipitação e temperatura médias anuais são de, 

respectivamente, ca. 2000 mm (Departamento Agrícola da Usina Serra Grande; IBGE, 1985) e 23º C 

(Aguiar, 2005). 

Para os levantamentos florísticos, Oliveira (2003), Oliveira et al. (2004) e Grillo (2005) 

montaram no centro de 30 fragmentos uma parcela de 10 x 100 m (0,1 ha), tendo sido amostrados 

todos os indivíduos com diâmetro à altura do peito (DAP) ≥ 10 cm. As parcelas foram montadas a 

uma distância de pelo menos 200 m da borda do fragmento. 

No presente estudo foram utilizados os dados florísticos de 10 dos fragmentos, os quais 

apresentam diferentes áreas: 1) Mata do Reservatório (3,02 ha), 2) Jaca (3,19 ha), 3) Ibateguara (6,75 

ha), 4) Bom Jesus 2  (9,77 ha), 5) Oriental 2 (26,53 ha), 6) Capoeirão (103,65 ha), 7) Mata do 

Encanamento (109,18 ha), 8) Taquara 6 (120,53 ha), 9) Cachoeira (292,17 ha)  e 10) Coimbra (área 

controle, com 3375,29 ha, tendo sido utilizadas seis parcelas de também 0,1 ha desta área (Figura 2). 
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2. Riqueza, diversidade de espécies, nichos de regeneração e diversidade funcional de atributos 

florais e de síndromes de polinização  

Foram verificados para cada um dos nove fragmentos e para cada uma das seis parcelas da 

área controle: 1) a riqueza e abundância de espécies (dados oriundos do trabalhos de Oliveira, 2003, 

Oliveira et al., 2004 e Grillo, 2005, com as devidas atualizações florísticas, 2) a diversidade de 

espécies (índice de Shannon-Wiener), e 3) a diversidade funcional de categorias existentes em cada 

atributo. Foram então comparadas as médias dos nove fragmentos versus as médias das seis parcelas 

da área controle para cada uma dessas três medidas. Os dados acerca dos nichos de regeneração 

(espécies pioneiras ou climáxicas sensu Swaine & Whitmore, 1988) de cada espécie foram retirados 

de Oliveira et al. (2004) e Grillo (2005). 

3. Atributos florais, síndromes de polinização e sistemas sexuais e reprodutivos 

Foram levantados dados sobre os atributos e recursos florais, bem como sobre as síndromes 

de polinização, e os sistemas sexuais e reprodutivos das espécies arbóreas amostradas nas referidas 

parcelas de cada fragmento e da área controle. Esses dados foram provenientes de observações no 

campo, análises de exsicatas das espécies (depositadas nos Herbários UFP e IPA), bem como de 

literatura pertinente às espécies estudadas. Entre as principais fontes de pesquisa estão: Zapata & 

Arroyo (1978), Sobrevila & Arroyo (1982), Bawa et al. (1985a, b), Gibbs (1990), Ramirez et al. 

(1990), Ramirez & Brito (1990), Ormond et al. (1991), Ibarra-Manríquez & Oyama (1992), Oliveira 

(1996), Saraiva et al. (1996), Silva et al. (1997), Jaimes & Ramírez (1998), Ribeiro et al. (1999), 

Oliveira & Gibbs (2000), Lorenzi (2002a, b), Lemus-Jiménez & Ramírez (2003) e Backes & Irgang 

(2004). Foram ainda realizadas buscas em trabalhos de estudo de caso com as espécies e pesquisas 

em sites como o Google, Google School, Periódicos CAPES, Scielo e Web of Science, entre outros.  

Sete categorias de cores foram utilizadas considerando-se a cor predominante e mais 

conspícua (sensu Machado & Lopes, 2003, 2004): 1) branca, 2) esverdeada (incluindo bege e creme), 

3) amarela, 4) lilás/violeta (incluindo azul), 5) vermelha e 6) rosa (claro e choque). 

Com relação ao tamanho, as flores foram enquadradas na classificação de Machado & Lopes 

(2003, 2004): 1) inconspícua (≤ 4 mm), 2) pequena (> 4 ≤ 10 mm), 3) média (> 10 ≤ 20 mm), 4) 

grande (> 20 ≤ 30 mm) e 5) muito grande (> 30 mm). 

Foram também registrados dados sobre a simetria floral (zigomorfa ou actinomorfa) e sobre o 

período de antese (noturna ou diurna). 

Os recursos foram divididos em cinco classes: 1) abrigo/cópula/partes florais (ACPF), 2) 
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néctar, 3) óleo, 4) pólen, 5) sem recurso (Faegri & Pijl 1979, Endress 1994, Proctor et al. 1996). 

Para a determinação dos tipos florais foram adotadas as proposições de Faegri & Pijl (1979), 

modificadas por Machado & Lopes (2003, 2004). Foram considerados oito tipos: 1) Aberto/taça ou 

disco, 2) câmara, 3) campânula/funil, 4) estandarte, 5) goela, 6) inconspícuo (atribuído a flores muito 

pequenas – até 4mm), 7) pincel e 8) tubo. 

As síndromes de polinização foram classificadas de acordo com Faegri & Pijl (1979) e 

Proctor et al. (1996), tendo sido consideradas onze síndromes: 1) anemofilia, 2) cantarofilia, 3) 

“adaptação à diversos pequenos insetos”, 4) esfingofilia, 5) falenofilia, 6) melitofilia, 7) miiofilia, 8) 

ornitofilia, 9) psicofilia, 10) quiropterofilia e 11) “adaptação à vespas”. 

As espécies foram classificadas ainda quanto ao sistema sexual como: 1) andromonóicas, 2) 

dióicas, 3) hermafroditas (distinguindo-se as heterostílicas) e 4) monóicas (Richards, 1986). Dados 

acerca do sistema reprodutivo das espécies foram também compilados, sendo as mesmas 

classificadas como: 1) auto-compatíveis, 2) auto-incompatíveis ou 3) agamospérmicas (Richards, 

1986).  

 

4. Análises estatísticas dos dados 

Foram calculadas as porcentagens de espécies e indivíduos dos nove fragmentos e das seis 

parcelas da área controle para cada categoria dos atributos, síndromes e sistemas estudados. Para 

todas as análises foram comparadas as freqüências médias destes atributos nos fragmentos versus os 

respectivos valores para a área controle, tendo sido utilizados testes de média (teste “t” ou Mann-

Whitney), conforme descrito na literatura (Sokal & Rohlf, 1995). Para as comparações das médias de 

riqueza, diversidade de espécies e diversidade funcional foram procedidos os mesmos testes de 

média. A normalidade foi testada com Lilliefors. Para estas análises foi utilizado o software BioEstat 

3.0 (Ayres et al., 2003). 
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RESULTADOS 

 

1. Caracterização da área controle e dos fragmentos com relação à riqueza e à diversidade de 

espécies, atributos florais e síndromes de polinização 

 
Área controle 

Riqueza, diversidade de espécies e nichos de regeneração: Nas parcelas da área controle 

foram registradas 97 espécies de 71 gêneros e 37 famílias (Tabela 1). As famílias com maior 

representatividade de espécies foram Caesalpinaceae (7), Sapotaceae (7), Lecythidaceae (6), 

Mimosaceae (6) e Moraceae (5). A parcela do controle com maior número de espécies e indivíduos 

apresentou 46 espécies e 121 indivíduos e a parcela com menor número de espécies continha também 

o menor número de indivíduos: 20 e 86, respectivamente (Tabela 1). Em média as parcelas 

apresentaram 35,17 ± 11,13 espécies e 100,50 ± 16,63 indivíduos. A parcela com maior diversidade 

apresentou índice de diversidade de Shannon-Wiener (H´) igual a 5,077, a com menor, 3,288, sendo 

a diversidade média da área controle de H’m= 4,382 ± 0,715 (Tabela 1). Quanto ao nicho de 

regeneração, as parcelas da área controle apresentaram, em média, 46,17% ± 11,87% de espécies 

pioneiras e 53,83% ± 11,87% de espécies climáxicas (Tabela 1). A parcela com maior proporção de 

espécies pioneiras apresentou 56,82%, e a com maior percentual de espécies climáxicas apresentou 

74,19%. Não houve diferença significativa entre as freqüências de espécies climáxicas e pioneiras 

nas parcelas da área controle. 

Cor: A cor de flor predominante foi esverdeada, com 56,46% das espécies e 58,28% dos 

indivíduos, seguida pela cor branca, com 20,10% das espécies e 20,01% dos indivíduos. Essas duas 

cores juntas representam 76,56% das espécies e 78,29% dos indivíduos das parcelas da área controle. 

Em ordem decrescente de espécies e indivíduos vieram as cores: amarela (12,13% das espécies e 

13,77% dos indivíduos), vermelha (4,59% das espécies e 4,03% dos indivíduos), rósea (3,53% das 

espécies e 2,01% dos indivíduos) e, por fim, lilás/violeta, com 3,19% das espécies e 1,91% dos 

indivíduos. Estas últimas quatro categorias de cores somaram 23,44% das espécies e 21,71% dos 

indivíduos (Tabela 2). 

Tamanho: A categoria mais representativa de tamanho floral foi “inconspícua”, com 39,98% 

das espécies e 33,99% dos indivíduos. Em ordem decrescente de espécies vieram: “pequena” 

(23,04% das espécies e 14,45% dos indivíduos), “muito grande” (20,14% das espécies e 36,66% dos 
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indivíduos), “média” (9,71% das espécies e 6,55% dos indivíduos) e, finalmente, “grande”, com 

7,12% das espécies e 8,35% dos indivíduos (Tabela 2). 

Simetria: A actinomorfia predominou, com 72,44% das espécies e 72,46% dos indivíduos. A 

zigomorfia foi representada por 27,56% das espécies e 27,54% dos indivíduos. 

Antese: A antese diurna (82,95% das espécies e 80,76% dos indivíduos) prevaleceu sobre a 

noturna (17,05% das espécies e 19,24% dos indivíduos) (Tabela 2). 

Recurso floral: Néctar foi o recurso mais oferecido (por 66,43% das espécies e 74,61% dos 

indivíduos), seguido de pólen (25,08% das espécies e 19,17% dos indivíduos), que juntos 

representam 91,50% das espécies e 93,78% dos indivíduos. Em ordem decrescente de espécies e 

indivíduos vieram ACPF (3,07% das espécies e 1,01% dos indivíduos) e óleo (1,08% das espécies e 

0,69% dos indivíduos). Do total de espécies e indivíduos, 4,35% e 4,52%, respectivamente, não 

apresentaram recurso floral, correspondendo às flores anemófilas (Tabela 2). 

Tipo floral: O tipo floral predominante foi inconspícuo, com 25,13% das espécies e 26,52% 

dos indivíduos, seguido por: pincel (18,48% das espécies e 19,88% dos indivíduos), aberto (18,03% 

das espécies e 15,70% dos indivíduos), estandarte (12,58% das espécies e 15,81% dos indivíduos), 

tubo (11,89% das espécies e 10,46% dos indivíduos), câmara (11,23% das espécies e 9,09% dos 

indivíduos), campânula/funil (2,12% das espécies e 1,91% dos indivíduos) e goela, com 0,54% das 

espécies e 0,64% dos indivíduos (Tabela 2). 

Síndrome de polinização: As síndromes de polinização predominantes na área controle 

foram melitofilia (34,55 % das espécies e 30,65 % dos indivíduos) e “adaptação a diversos pequenos 

insetos” (29,50 % das espécies e 32,70 % dos indivíduos). Em ordem decrescente de número de 

espécies e de indivíduos vieram: quiropterofilia (13,01% das espécies e 13,44 % dos indivíduos), 

esfingofilia (8,03 % das espécies e 9,86 % dos indivíduos), anemofilia (6,64 % das espécies e 7,72 % 

dos indivíduos), psicofilia (2,83% das espécies e 2,69% dos indivíduos), ornitofilia (2,16% das 

espécies e 1,65% dos indivíduos), “adaptação a vespas” (1,80% das espécies e 0,65% dos indivíduos) 

e, por fim, cantarofilia, com 1,48% das espécies e 0,64% dos indivíduos (Tabela 2). 

Sistema sexual: O hermafroditismo foi o sistema sexual mais representativo, com 59,85% 

das espécies e 50,66% dos indivíduos, seguido por: dioicia (33,94% das espécies e 25,56% dos 

indivíduos), monoicia (5,14% das espécies e 23,20 dos indivíduos) e heterostilia, com 1,07% das 

espécies e 0,59% dos indivíduos. Não ocorreram espécies andromonóicas na área controle (Tabela 

2). 
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Sistema reprodutivo: A freqüência de espécies e indivíduos com sistema reprodutivo auto-

incompatível (82,38% e 87,40%) foi maior que a de auto-compatíveis (12,62% e 12,60%). Não 

foram observadas espécies agamospérmicas na área controle (Tabela 2). 

 
 

Fragmentos 

Riqueza, diversidade de espécies e nichos de regeneração: Nas parcelas dos fragmentos 

foram registradas 72 espécies de 56 gêneros e 36 famílias, das quais 33 espécies são comuns às 

parcelas da área controle (Tabela 1). As famílias com maior representatividade de espécies foram 

Mimosaceae (6), Burseraceae (4), Moraceae (4) e Sapindaceae (4). O fragmento com maior número 

de espécies e indivíduos apresentou 25 espécies e 90 indivíduos, o com menor número de espécies 

continha 10 e o com menor número de indivíduos continha 34 (Tabela 1). Em média as parcelas 

apresentaram 16,78 ± 4,97 espécies e 62,44 ± 17,90 indivíduos. A parcela com maior diversidade 

apresentou o índice de diversidade de Shannon-Wiener igual a 4,063, a com menor, 2,672, e, em 

média, os fragmentos apresentaram diversidade de espécies de H’m= 3,423 ± 0,442 (Tabela 1). Com 

relação ao nicho de regeneração, as parcelas dos fragmentos apresentaram em média 75,37% ± 

12,56% de espécies pioneiras e 24,63% ± 12,56% de espécies climáxicas (Tabela 1). A parcela com 

maior porcentagem de espécies pioneiras apresentou 94,12%, e a com maior freqüência de espécies 

climáxicas apresentou 41,67%. A porcentagem de espécies pioneiras foi significativamente maior 

que a de espécies climáxicas nas parcelas dos fragmentos (t= 8,57; p= 0,000). 

Cor: A maior parte das espécies e indivíduos apresentaram flores esverdeadas (41,51% e 

44,56%) ou brancas (29,09% e 24,52%). Em seguida vieram: amarelas (14,55% das espécies e 

17,51% dos indivíduos), lilás/violeta (11,04% das espécies e 11,85% dos indivíduos), róseas (3,35% 

das espécies e 1,31% dos indivíduos) e vermelhas, com 0,46% das espécies e 0,25% dos indivíduos 

(Tabela 2). 

Tamanho: Nos fragmentos a categoria de tamanho mais representativa foi “inconspícua” 

(45,24% das espécies e 52,27% dos indivíduos), seguida por “pequena” (21,28% das espécies e 

18,85% dos indivíduos). Em ordem decrescente de porcentagem de espécies vieram: “muito grande” 

(15,92% das espécies e 12,80% dos indivíduos), “média” (15,32% das espécies e 15,51% dos 

indivíduos) e “grande”, com 2,25% das espécies e 0,58% dos indivíduos (Tabela 2). 

Simetria: A porcentagem de simetria actinomorfa (72,48% das espécies e 69,92% dos 

indivíduos) foi maior que a de simetria zigomorfa (27,52% das espécies e 30,08% dos indivíduos) 
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(Tabela 2). 

Antese: A antese diurna predominou, com 93,19% das espécies e 95,63% dos indivíduos. A 

antese noturna ocorreu em 6,81% das espécies e 4,37% dos indivíduos (Tabela 2). 

Recurso floral: O recurso mais freqüente foi néctar, com 61,06% das espécies e 62,32% dos 

indivíduos, seguido de pólen (24,47% das espécies e 22,99% dos indivíduos). Juntos estes dois 

recursos representam 85,53% das espécies e 85,30% dos indivíduos. Em ordem decrescente de 

porcentagem de espécies vieram: óleo (6,03% das espécies e 7,93% dos indivíduos) e ACPF (1,24% 

das espécies e 0,22% dos indivíduos). Do total de espécies e indivíduos, 7,20% e 6,54%, 

respectivamente, não apresentaram recurso floral, correspondendo às flores anemófilas (Tabela 2). 

Tipo floral: O tipo floral mais representativo foi inconspícuo, com 37,58% das espécies e 

43,91% dos indivíduos, seguido por: aberto (24,21% das espécies e 21,99% dos indivíduos), goela 

(9,38% das espécies e 12,34% dos indivíduos), câmara (9,19% das espécies e 7,34% dos indivíduos), 

tubo (7,56% das espécies e 7,85% dos indivíduos), pincel (6,96% das espécies e 3,80% dos 

indivíduos), estandarte (3,55% das espécies e 2,36% dos indivíduos) (Tabela 2). 

Síndrome de polinização: Nos fragmentos as síndromes de polinização predominantes foram 

“adaptação à polinização por diversos pequenos insetos” (36,41% das espécies e 39,24% dos 

indivíduos) e melitofilia (34,10% das espécies e 38,04% dos indivíduos). Em ordem decrescente de 

porcentagem de espécies vieram: anemofilia (9,67% das espécies e 8,94% dos indivíduos), psicofilia 

(7,82% das espécies e 6,66% dos indivíduos), quiropterofilia (4,86% das espécies e 3,36% dos 

indivíduos), esfingofilia (3,74% das espécies e 2,68% dos indivíduos), “atributos associados a 

polinização por vespas” (1,27% das espécies e 0,43% dos indivíduos), cantarofilia (1,08% das 

espécies e 0,25% dos indivíduos) e, por fim, falenofilia, com 1,06% das espécies e 0,40% dos 

indivíduos (Tabela 2). 

Sistema sexual: A maior parte das espécies e indivíduos apresentou sistema sexual do tipo 

hermafrodita (64,30% e 62,71%). Em ordem decrescente vieram: dióicas (28,94% das espécies e 

34,95% dos indivíduos), monóicas (5,17% das espécies e 1,77% dos indivíduos), heterostílicas 

(1,06% das espécies e 0,15% dos indivíduos), e por fim andromonóicas, com 0,53% das espécies e 

0,42% dos indivíduos (Tabela 2). 

Sistema reprodutivo: A maioria das espécies e indivíduos apresentou auto-

incompatibilidade (86,67% e 93,87%). Apenas 8,70% das espécies e 4,98% dos indivíduos 

apresentou auto-compatibilidade e a agamospermia ocorreu em 4,63% das espécies e 1,15% dos 

indivíduos (Tabela 2). 
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2. Comparação entre os fragmentos e a área controle 

 

Riqueza, diversidade de espécies, nichos de regeneração e diversidade funcional de 

atributos florais e de síndromes de polinização: No total foram encontradas 136 espécies. A área 

controle apresentou uma riqueza de espécies significativamente maior (riqueza média= 35,17 ± 

11,13; riqueza total= 97) que os fragmentos (riqueza média= 16,78 ± 4,97; riqueza total= 72) (U= 

2,50; p= 0,004). Os índices de diversidade de espécies de Shannon-Wiener também foram 

significativamente maiores nas parcelas da área controle (H’m= 4,382 ± 0,72) que nos fragmentos 

(H’m= 3,423 ± 0,44) (t= -3,23; p= 0,003). A diversidade média de categorias de síndromes de 

polinização foi significativamente maior na área controle (H’m= 2,35 ± 0,21; 6-9 categorias; Média= 

7,67 ± 1,21) que nos fragmentos (H’m= 1,98 ± 0,26 ; 4-8 categorias; Média= 5,44 ± 1,00) (t= -2,90; 

p= 0,01). A diversidade média de categorias de tipos florais foi também significativamente maior na 

área controle (H’m= 2,47 ± 0,28; 6-8 categorias; Média: 6,67 ± 0,82)  que nos fragmentos (H’m= 

2,00 ± 0,40; 3-7 categorias; Média: 5,22 ± 1,09) (t= -2,49; p= 0,01). Para os atributos cor, tamanho, 

sistema sexual e recurso floral essas diferenças não foram significativas. Na área controle 

predominaram espécies climáxicas, enquanto nos fragmentos predominaram espécies pioneiras. A 

porcentagem de espécies pioneiras foi significativamente maior nos fragmentos (75,37%) que na área 

controle (46,17%) (t= 4,51; p= 0,001) e, conseqüentemente, o inverso ocorreu com a proporção de 

espécies climáxicas: 24,63% nos fragmentos e 53,83% na área controle (t= -4,51; p= 0,001). 

Cor: A porcentagem de espécies com flores esverdeadas foi significativamente maior na área 

controle (56,46%) que nos fragmentos (41,51%) (U= 6; p= 0,013), porém a diferença não foi 

significativa para a porcentagem de indivíduos.  A contribuição percentual de espécies e indivíduos 

com flores vermelhas foi significativamente maior na área controle (4,59% das espécies e 4,03% dos 

indivíduos) que nos fragmentos (0,46% das espécies e 0,25 dos indivíduos) (U= 6,00; p= 0,013 para 

espécies e U= 5,00; p= 0,010 para indivíduos). A porcentagem de todas as outras cores por espécies e 

por indivíduos não variou significativamente entre os fragmentos e a área controle (Figura 3). 

Tamanho: Com relação à porcentagem de indivíduos, a categoria “muito grande” apresentou 

diferença significativa entre os fragmentos (12,80%) e a área controle (36,66%) sendo maior na 

última (t= -3,34; p= 0,03), e a categoria “grande” apresentou diferença marginalmente significativa 

entre os fragmentos (0,58%) e a área controle (8,35%) (U= 12; p= 0,077). Agrupando-se as 

categorias “inconspícua” e “pequena” em uma nova categoria “A”, pode-se perceber que esta foi 
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significativamente maior nos fragmentos (71,11%) que na área controle (48,44%) com relação à 

porcentagem de indivíduos (t= 1,93; p= 0,038) e, portanto, as demais categorias somadas em uma 

nova categoria “B” também apresentaram diferença significativa entre os tratamentos, tendo sido 

menor nos fragmentos (28.89%) que na área controle (51.56%) (t= -1,93; p= 0,038). Nenhuma 

categoria de tamanho incluindo “A” e “B” variou significativamente entre os fragmentos e a área 

controle com relação à porcentagem de espécies.  (Figura 4).  

Simetria: A actinomorfia prevaleceu tanto na área tanto na área controle quanto nos 

fragmentos, não apresentando diferenças significativas para porcentagens de espécies e de indivíduos 

entre os tratamentos (Figura 5). 

Antese: A antese diurna prevaleceu nos dois tratamentos com relação ao número de espécies 

e de indivíduos, porém a freqüência média de espécies e indivíduos com antese diurna foi 

significativamente menor na área controle (82,95% das espécies e 80,76% dos indivíduos) que nos 

fragmentos (93,19% das espécies e 95,63% dos indivíduos) (t= 2,78; p= 0,008 para espécies e t= 

3,72; p= 0,001 para indivíduos) (Tabela 2). Conseqüentemente a antese noturna foi 

significativamente maior na área controle (17,05% das espécies e 19,24% dos indivíduos) que nos 

fragmentos (6,81% das espécies e 4,37% dos indivíduos) (t= -2,78; p= 0,008 para espécies e t= -3,72; 

p= 0,001 para indivíduos) (Figura 6). 

Recurso floral: Néctar foi o recurso floral que ocorreu na maioria das espécies e dos 

indivíduos tanto na área controle quanto nos fragmentos, tendo havido diferença significativa entre a 

porcentagem de indivíduos na área controle (74,61%) e nos fragmentos (62,32%) (t= -2,42; p= 

0,031). Com relação à porcentagem de espécies esta diferença não foi significativa. A porcentagem 

de espécies e de indivíduos que oferecem óleo como recurso floral foi significativamente maior nos 

fragmentos (6,03% para espécies e 7,93% para indivíduos) que na área controle (1,08% para espécies 

e 0,69% para indivíduos) (U= 4; p= 0,007 para espécies e U= 6; p= 0,013 para indivíduos). A 

diferença na porcentagem de indivíduos que oferecem ACPF como recurso foi marginalmente 

significativa entre os fragmentos (0,22%) e a área controle (0,69%), tendo sido maior na última (U= 

11; p= 0,059). Todos os outros recursos não variaram significativamente entre os fragmentos e a área 

controle com relação à porcentagem de espécies e indivíduos (Figura 7). 

Tipo floral: A porcentagem de indivíduos com flor do tipo inconspícuo foi maior entre os 

fragmentos (43,91%) que na área controle (26,52%) (t= 1,64; p= 0,063), tendo sido este resultado 

marginalmente significativo. Ainda com relação a este tipo, a porcentagem de espécies não variou 

significativamente entre os dois tratamentos. Somando-se os tipos florais aberto e inconspícuo em 
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uma nova categoria “C”, percebe-se que esta teve contribuição percentual de espécies e indivíduos 

maior nos fragmentos (61,79% das espécies e 65,90% dos indivíduos) que na área controle (43,16% 

das espécies e 42,22% dos indivíduos) (t= 3,23; p= 0,003 para espécies e t= 2,84; p= 0,007 para 

indivíduos). A porcentagem de espécies e indivíduos com flor do tipo pincel foi significativamente 

maior na área controle (18,48% das espécies e 19,88% dos indivíduos) que nos fragmentos (6,96% 

das espécies e 3,80% dos indivíduos) (t= -3,26; p= 0,003 para espécies e U= 1; p= 0,002). A área 

controle também apresentou uma porcentagem de espécies e indivíduos significativamente maior 

para o tipo estandarte (12,58% das espécies e 15,81% dos indivíduos) que os fragmentos (3,55 das 

espécies e 2,36% dos indivíduos) (U= 4,00; p= 0,007 para espécies e U= 4,00; p= 0,007 para 

indivíduos). O inverso ocorreu para o tipo goela, que teve porcentagem significativamente maior nos 

fragmentos (9,38% das espécies e 12,34% dos indivíduos) que na área controle (0,54% das espécies e 

0,64% dos indivíduos) (U= 3,00; p= 0,018 para espécies e U= 3,00; p= 0,018 para indivíduos). A 

diferença na porcentagem de indivíduos com flor do tipo tubo também foi marginalmente 

significativa entre os fragmentos (7,85%) e a área controle (10,46%), tendo sido maior na última (U= 

12,00; p= 0,077), porém a porcentagem de espécies não variou significativamente entre os dois 

tratamentos. As porcentagens de espécies e indivíduos com flor dos tipos câmara, campânula/funil e 

aberto não variaram significativamente entre os fragmentos e a área controle com relação à 

porcentagem de espécies e indivíduos (Figura 8). 

Síndrome de polinização: A freqüência de espécies e de indivíduos adaptados à polinização 

por diversos pequenos insetos foi menor na área controle (29,50% das espécies e 32,70% dos 

indivíduos) que nos fragmentos (36,41% das espécies e 39,24% dos indivíduos), sendo esta diferença 

marginalmente significativa para porcentagem de espécies (t= 0,71; p= 0,074) e não significativa 

para proporção de indivíduos. As freqüências observadas de anemofilia tanto para espécies quanto 

para indivíduos foram mais baixas na área controle (6,64% das espécies e 7,72% dos indivíduos) que 

nos fragmentos (9,67% das espécies e 8,94% dos indivíduos), mas as diferenças não foram 

significativas. A melitofilia teve representatividade relativamente semelhante de espécies e de 

indivíduos entre os fragmentos (34,10% e 38,04%) e a área controle (34,55% e 30,65%). A 

porcentagem de quiropterofilia foi maior tanto para espécies como para indivíduos na área controle 

(13,01% das espécies e 13,44% dos indivíduos) que nos fragmentos (4,86% das espécies e 3,36% dos 

indivíduos) (U= 6,00; p= 0,013 para espécies e U= 5,00; p= 0,010 para indivíduos). A ornitofilia 

ocorreu somente na área controle (2,16% das espécies e 1,65% dos indivíduos), tendo sido, 

conseqüentemente, significativamente maior na área controle que nos fragmentos (U= 4,50; p= 0,008 
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para espécies e U= 4,50; p= 0,008 para indivíduos). Do mesmo modo, portanto, a contribuição 

percentual de espécies e indivíduos adaptados à polinização por animais vertebrados foi 

significativamente maior na área controle (15,17% das espécies e 15,09% dos indivíduos) que nos 

fragmentos (4,86% das espécies e 3,36% dos indivíduos) (U= 6,00; p= 0,013 para espécies e U= 4,5; 

p= 0,008 para indivíduos). A freqüência de espécies e indivíduos esfingófilos foi significativamente 

maior na área controle (8,03% das espécies e 9,86% dos indivíduos) do que nos fragmentos (3,74% 

das espécies e 2,68% dos indivíduos) (t= -1,87; p= 0,042 para espécies e U= 5; p= 0,010 para 

indivíduos). A contribuição percentual de espécies e indivíduos psicófilos foi significativamente 

maior nos fragmentos (7,82% das espécies e 6,66% dos indivíduos) que na área controle (2,83% das 

espécies e 2,69% dos indivíduos) (U= 10,00; p= 0,045 para espécies e t= 2,00; p= 0,033 para 

indivíduos). A proporção de espécies e indivíduos falenófilos, cantarófilos e adaptados à polinização 

por vespas não variou significativamente entre a área controle e os fragmentos (Figura 9). 

Sistema sexual: Houve predomínio de espécies e de indivíduos hermafroditas nos dois 

tratamentos, tendo havido, entretanto, diferença marginalmente significativa entre os fragmentos 

(62,71%) e a área controle (50,66%) com relação à porcentagem de indivíduos (t= 1,42; p= 0,089) e, 

portanto, as demais categorias somadas (dióicas, monóicas, heterostílicas e andromonóicas) também 

apresentaram diferença marginalmente significativa entre os tratamentos, tendo sido maior na área 

controle (49,34%) que nos fragmentos (37.29%) (t= -1,42; p= 0,089). O sistema sexual monóico 

apresentou diferença significativa na porcentagem de indivíduos entre a área controle (23,20%) e os 

fragmentos (1,77%) (U= 6; p= 0,013). Todos os outros sistemas sexuais não variaram entre os 

fragmentos e a área controle com relação à porcentagem de indivíduos e nenhum sistema sexual 

variou significativamente entre os tratamentos com relação à porcentagem de espécies (Figura 10). 

Sistema reprodutivo: Houve predomínio de espécies auto-incompatíveis tanto na área 

controle quanto nos fragmentos, não tendo havido, porém, diferença significativa entre os 

tratamentos com relação o número de espécies e de indivíduos. A auto-compatibilidade teve 

contribuição percentual de indivíduos maior na área controle (12,60%) que nos fragmentos (4,98%) 

(U= 10; p= 0,045), mas para a porcentagem de espécies não houve diferença significativa. As demais 

categorias de sistema reprodutivo não mostraram variações significativas nas porcentagens de 

espécies e indivíduos entre os fragmentos e a área controle. 
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DISCUSSÃO 

 

1. Riqueza, diversidade de espécies, nichos de regeneração e diversidade funcional de atributos 

florais e de síndromes de polinização 

A fragmentação e a perda de habitats geralmente causam diminuição nas medidas de riqueza 

e de diversidade de espécies (Turner, 1996). Conforme esperado, as seis parcelas da área controle 

apresentaram médias de riqueza e de diversidade de espécies (Shannon-Wiener - H’) 

significativamente maiores que as dos nove fragmentos. Porém Grillo (2005), em trabalho realizado 

no mesmo local de estudo, não encontrou relação significativa entre estas medidas e área de habitat 

quando comparou dados de 27 fragmentos, dos quais os nove aqui estudados são sub-amostras. O 

autor comparou uma parcela da área controle com parcelas de mesmo tamanho (0,1 ha) lançadas em 

outros 26 fragmentos, e diferenças entre os resultados provavelmente refletiram a seleção de 

diferentes fragmentos e “n” amostrais (1 x 26 e 6 x 9) para os testes, já que os dois experimentos 

foram realizados com dados do mesmo banco de dados florísticos. Houve uma perda significativa de 

diversidade funcional de síndromes de polinização e de tipos florais nos fragmentos em relação à 

área controle, porém não foram verificadas perdas funcionais significativas para os atributos cor, 

tamanho, sistema sexual e recurso floral. Os atributos florais isolados não responderam claramente à 

fragmentação e à perda de habitat, mas, quando reunidos, como no caso de tipos florais e síndromes 

de polinização, a resposta foi significativa, resultados que serão discutidos adiante. Estas perdas eram 

esperadas, já que existem agentes de polinização, e, portanto, sistemas de polinização mais sensíveis 

à fragmentação e à perda de habitat que outros (Rathcke & Jules, 1993; Renner, 1998). 

Possivelmente polinizadores especializados e suas respectivas espécies de árvores-recurso tornaram-

se extintos localmente nos fragmentos, diminuindo, assim, o número de categorias de síndromes de 

polinização e de tipos florais. Quanto ao nicho de regeneração, as parcelas da área controle 

apresentaram em média porcentagens de espécies climáxicas significativamente maiores que as dos 

fragmentos, tendo sido este resultado condizente com o já apontado por Grillo (2005), que comparou 

para o mesmo local do presente estudo as porcentagens de espécies climáxicas de uma das parcelas 

da área controle com parcelas de 26 fragmentos, tendo verificado correlação positiva e significativa 

da freqüência de espécies climáxicas e a área do fragmento. O autor afirmou ainda que a 

porcentagem de espécies climáxicas pode ser considerada como uma medida indireta do grau de 

degradação de habitats. De acordo com este resultado, uma vez que espécies pioneiras apresentam 
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estratégias de vida menos especializadas que espécies climáxicas (Swaine & Whitmore, 1988; 

Reznick et al. 2002), e que fragmentos apresentam menor diversidade de espécies associada a um 

aumento claro na freqüência de espécies pioneiras, pode-se esperar, portanto, mudanças no conjunto 

de atributos reprodutivos em relação à área controle, comparações estas que serão feitas a seguir. 

 

2. Atributos florais, síndromes de polinização e sistemas sexual e reprodutivos 

Foi verificada uma alta proporção de espécies e de indivíduos com flores claras (brancas e 

esverdeadas, incluindo creme e bege) na área controle (76,56% e 78,29%) e nos fragmentos (70,60% 

e 69,08%) em comparação a outros levantamentos em ecossistemas neotropicais. Leite (2005) 

apontou 53,68% de espécies com estas cores para árvores e plantas de sub-bosque em um 

remanescente urbano de Floresta Atlântica, com vegetação ombrófila densa. Sobrinho (2005) 

encontrou 45% de espécies de todos os hábitos com flores claras em área de Floresta Atlântica “seca” 

(Floresta estacional semidecidual de terras baixas – “mata seca”). A alta porcentagem de espécies e 

de indivíduos com flores claras encontradas no presente trabalho está provavelmente relacionada à 

alta freqüência de dioicia, já que quase todas as espécies de árvores dióicas em florestas tropicais têm 

flores esverdeadas ou amareladas (ambas incluídas neste trabalho na categoria esverdeada) (Bawa & 

Opler, 1975). Até mesmo em ecossistemas com fisionomia aberta, como o Cerrado, quando se 

compara o percentual de espécies com flores claras considerando espécies de todos os hábitos com 

espécies lenhosas verifica-se elevação de 53,5% (Silberbauer-Gottsberger & Gottsberger, 1988) para 

67,7%, (Oliveira & Gibbs, 2000). Ramirez et al. (1990) encontraram 56,4% de espécies de com 

flores claras em uma arbustaria. Conseqüentemente, a freqüência de espécies com flores de cores 

vistosas (amarela, lilás/violeta, rósea e vermelha) encontradas (23,44%) foi consideravelmente menor 

que as apontadas para outras áreas de Floresta Atlântica por Leite (2005) (46,32%) e por Sobrinho 

(2005) (55%). Na caatinga, Machado & Lopes (2004) verificaram que 37,2% das espécies de todos 

os hábitos apresentaram flores claras. Para o Cerrado, Silberbauer-Gottsberger & Gottsberger (1988) 

encontraram 53,5% de espécies com flores claras para todos os hábitos, e encontraram 67,7% para 

espécies lenhosas.  

A porcentagem de espécies com flores esverdeadas foi significativamente maior na área 

controle que nos fragmentos, porém o inverso era esperado, já que nas áreas fragmentadas a 

freqüência de polinizadores generalistas seria mais alta, e, portanto, a de flores esverdeadas também. 

Em contrapartida, a freqüência de espécies que apresentaram flores vermelhas foi significativamente 

maior na área controle que nos fragmentos. Flores vermelhas são tipicamente polinizadas por beija-
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flores (Faegri & Pijl, 1979; Endress, 1994; Turner, 2001), e de um modo geral, polinizadores 

vertebrados são bem susceptíveis à fragmentação e à perda de habitat e, portanto, ao isolamento das 

populações vegetais (Renner, 1998). 

Com relação ao tamanho das flores, houve predominância, nos dois tratamentos, espécies de 

árvores com flores de tamanhos “inconspícuo” ou “pequeno” (flores < 10 mm) (63,02% na área 

controle e 66,52% nos fragmentos). Os resultados encontrados para flores menores de 10 mm foram 

similares aos de Leite (2005) para árvores e plantas de sub-bosque em um remanescente urbano de 

Floresta Atlântica, com vegetação ombrófila densa (70,5%). Sobrinho (2005) e Machado & Lopes 

(2004) encontraram resultados diferentes (39,8% e 23,7%, respectivamente), mas seus estudos foram 

realizados em áreas de “mata seca” e de Caatinga, como citado anteriormente. Espécies dióicas 

geralmente apresentam flores claras e associadas à polinização por “diversos pequenos insetos”, além 

de pequenas ou inconspícuas (Bawa & Opler, 1975; Bawa et al. 1985b). No presente estudo, além de 

alta freqüência de espécies dióicas, com flores claras e pequenas foi também registrado alto 

percentual de espécies polinizadas por diversos pequenos insetos, como será discutido adiante. 

 Levando-se em consideração a contribuição relativa de indivíduos, porém, flores muito 

grandes prevaleceram na área controle, e houve diferença significativa entre a freqüência por 

espécies (20,14%) e por indivíduos (36,66%) destas flores. Infelizmente este dado não pode ser 

comparado com os de outros trabalhos, pois todos eles informam apenas a proporção por espécies. 

Estes resultados eram esperados, pois flores grandes são geralmente polinizadas por animais grandes 

(Opler, 1980) como beija-flores e morcegos, os quais são particularmente vulneráveis à fragmentação 

e à perda de habitats (Renner, 1998). Assim, nas áreas fragmentadas deve ter havido uma perda de 

árvores com sistemas de polinização especializados, incluindo árvores com flores grandes, o que 

pode ter causado a diminuição da freqüência de flores “grandes” e “muito grandes” em relação à área 

controle. O inverso ocorreu com árvores com flores de tamanhos “pequeno” e “inconspícuo” 

somadas, que tiveram suas proporções de indivíduos significativamente maior nos fragmentos que na 

área controle. Estes resultados também eram esperados, já que insetos generalistas geralmente 

polinizam flores menores que 10 mm (Bawa et al., 1985b) e podem persistir por mais tempo em 

fragmentos florestais que polinizadores especialistas (Murcia, 1996). 

A proporção de espécies actinomorfas foi maior que a de espécies zigomorfas na área 

controle (72,44% de actinomorfia e 27,56% de zigomorfia) e nos fragmentos (72,48% de 

actinomorfia e 27,52% de zigomorfia). Estes resultados estão de acordo com os encontrados por 

Leite (2005) (69,6% de actinomorfia, 29,1% de zigomorfia), Sobrinho (2005) (58,6% de 
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actinomorfia, 38,4% de zigomorfia e 3% de assimetria), Ramirez et al. (1990) (54,6% de 

actinomorfia, 32,7% de zigomorfia e 12,7% de assimetria) e Machado & Lopes (2004) (61,7% de 

actinomorfia, 38,3% de zigomorfia) para comunidades neotropicais em geral.  

Com relação ao período de antese, a maior freqüência de espécies e indivíduos com flores de 

antese noturna na área controle em relação aos fragmentos era também esperada, uma vez que 

espécies com flores noturnas são polinizadas por morcegos e/ou esfingídeos, que são animais 

vulneráveis à fragmentação e à perda de habitats (Renner, 1998; Sá-Neto, 2003; Lopes et al., 2006). 

O recurso floral predominante na área controle e nos fragmentos, tanto por porcentagem de 

espécies quanto de indivíduos, foi néctar, seguido de pólen. Este resultado foi condizente com os de 

outros trabalhos realizados em Floresta Atlântica (Silva et al., 1997; Leite, 2005; Sobrinho, 2005) e 

em outras formações vegetacionais no Brasil e no mundo (ver Machado & Lopes, 2004 para revisão). 

O terceiro recurso mais encontrado na área controle por espécies foi ACPF (abrigo/cópula/partes 

florais), representatividade similar ao verificado por Sobrinho (2005), que registrou 2,8% de espécies 

que ofereciam este recurso em uma área de Floresta Atlântica “seca” (Floresta estacional 

semidecidual de terras baixas – “mata seca”), e por Silberbauer-Gottsberger & Gottsberger (1988), 

que encontraram 2,2% de espécies cujos recursos florais eram “partes florais” em uma área de 

cerrado. Os outros dois trabalhos contendo freqüências de recursos florais realizados em Floresta 

Atlântica não apontaram espécies com este recurso. Do total de espécies da área controle, 4,35% não 

apresentaram recursos florais, percentual compatível com o de espécies anemófilas. Silberbauer-

Gottsberger & Gottsberger (1988) apontaram uma maior porcentagem de espécies sem recurso floral 

(14,3%), o que pode ser explicado pela maior contribuição percentual de espécies anemófilas 

(13,6%) nesta formação vegetacional (Silberbauer-Gottsberger & Gottsberger, 1988). A proporção de 

espécies que ofereceram óleo como recurso (1,08%) na área controle foi próxima às encontradas por 

Leite (2005) (0,5%) e Sobrinho (2005) (3,1%). Oliveira & Gibbs (2000) encontraram 3,5% de 

espécies com este recurso e Machado & Lopes (2004) encontraram 9%. 

 A proporção de indivíduos que ofertaram néctar como recurso foi significativamente maior 

na área controle que nos fragmentos. Isto pode ser explicado pela maior porcentagem de espécies 

ornitófilas e quiropterófilas na área controle, visto que estes sistemas de polinização são 

particularmente frágeis devido à alta vulnerabilidade de aves e morcegos à fragmentação e à perda de 

habitat (Renner, 1998). A contribuição percentual de espécies e de indivíduos que ofereceram óleo 

aos seus polinizadores foi significativamente maior nos fragmentos que na área controle, porém, já 

que óleo é um recurso floral ofertado a polinizadores bem especializados (Faegri & Pijl, 1979; 
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Endress, 1994), era esperado que este ocorresse em menores proporções nos fragmentos que na área 

controle. Entretanto, as espécies responsáveis por esta alta freqüência são Byrsonima cf. stipulacea 

A. Juss. e principalmente Byrsonima sericea DC. (Tabela 1), são espécies pioneiras da família 

Malpighiaceae, sendo assim, bastante freqüentes nos fragmentos. A porcentagem de indivíduos que 

ofereceram ACPF aos seus polinizadores foi significativamente maior na área controle. Este recurso 

é geralmente utilizado por besouros, animais susceptíveis à fragmentação (Johnson et al., 2004). 

Na área controle predominaram espécies e indivíduos de tipo floral inconspícuo (25,13% e 

26,52%), seguido por pincel (18,48% e 19,88%) e aberto (18,03% e 15,70%). Em outra área da 

Floresta Atlântica úmida brasileira, onde foram incluídas espécies de todos os hábitos, foram 

encontradas freqüências diferentes por Leite (2005): flores inconspícuas representaram apenas 5% 

das espécies, flores do tipo pincel representaram apenas 4,8% e as abertas predominaram, com 43% 

das espécies. Já em uma área também de Floresta Atlântica, porém semidecidual, Sobrinho (2005) 

registrou freqüências muito baixas de espécies também de todos os hábitos com flores do tipo 

inconspícuo (9,7%), e do tipo pincel (10,5%), mas o percentual de espécies com flores do tipo aberto 

(19,8%) foi similar ao do presente estudo, tendo, entretanto, o tipo tubo sido o mais freqüente entre 

as espécies (23,6%). Somando-se as espécies com recursos florais teoricamente bem expostos a 

acessíveis, como encontrado em geral em flores abertas ou inconspícuas, (inconspícuo + aberto = 

43,16%) a porcentagem foi alta e bem próxima à encontrada por Leite (2005) (inconspícuo + aberto= 

48%), fato que sugere altos valores de polinização por insetos generalistas (Endress, 1994). As 

diferenças provavelmente se devem ao fato de que foram incluídas aqui apenas espécies arbóreas, 

que em florestas tropicais possuem grande porcentagem de dioicia (discutido adiante), sendo este 

sistema sexual associado à ocorrência de flores de tamanho muito reduzido (Bawa et al., 1985b). 

A porcentagem de indivíduos com flor do tipo inconspícuo foi maior entre os fragmentos que 

na área controle, tendo sido este resultado marginalmente significativo. Também quando somadas, as 

categorias aberto e inconspícuo tiveram contribuições percentuais de espécies e indivíduos 

significativamente maiores nos fragmentos que na área controle.  Novamente, pelo fato de insetos 

generalistas poderem persistir por mais tempo em fragmentos florestais que polinizadores 

especialistas, árvores polinizadas por eles (em grande parte árvores com flores pequenas) também 

tendem a persistir por mais tempo nestas áreas (Bawa et al., 1985; Murcia, 1996). A porcentagem de 

espécies e indivíduos com flor do tipo pincel foi significativamente maior na área controle que nos 

fragmentos devido provavelmente à maior proporção de espécies e de indivíduos quiropterófilos e 

esfingófilos na área controle, sendo este tipo floral bem freqüente entre estas síndromes (Faegri & 
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Pijl, 1979; Ramirez et al.1990; Machado & Lopes, 2004). As freqüências de espécies e de indivíduos 

com flores do tipo estandarte foram significativamente maiores na área controle que nos fragmentos, 

indicando uma perda de espécies dependentes de polinizadores mais especializados nos fragmentos, 

uma vez que flores do tipo estandarte são tipicamente polinizadas por abelhas grandes e até morcegos 

ou aves (Faegri & Pijl, 1979; Endress, 1994 Ramirez et al.1990). A proporção de indivíduos com 

flores do tipo tubo também foi significativamente maior na área controle, provavelmente devido à 

maior porcentagem de espécies ornitófilas nesta área. Um resultado não esperado foi a maior 

freqüência de indivíduos com flores do tipo goela nos fragmentos que na área controle (diferença 

marginalmente significativa), já que este é um tipo floral mais especializado, (Faegri & Pijl, 1979; 

Endress, 1994; Ramirez et al.1990). Entretanto, as espécies ocorrentes nos fragmentos com flores do 

tipo goela foram Bowdichia virgilioides H.B. & K. e Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld, ambas 

árvores pioneiras freqüentes nestas áreas. 

Com relação às síndromes de polinização registradas na área controle, melitofilia foi a 

síndrome com maior porcentagem de espécies na área controle, assim como na maioria dos trabalhos 

de florestas tropicais úmidas, realizados por Bawa et al. (1985b) (41,5%), Kress & Beach, (1994) 

(38,4%) e Leite (2005) (46,51%). Esta predominância de flores adaptadas à polinização por abelhas 

foi também encontrada em outras formações vegetacionais neotropicais, tais como Floresta Atlântica 

“seca” (Floresta estacional semidecidual de terras baixas – “mata seca”), com 58% (Sobrinho 2005), 

Caatinga, com 43,1% (Machado & Lopes, 2004), Cerrado, com 65,2% (Silberbauer-Gottsberger & 

Gottsberger, 1988), e “arbustaria”, com 56,2% das espécies (Ramirez et al., 1990). Em uma outra 

área de Cerrado, Oliveira & Gibbs (2000) encontraram, entretanto, resultado diferente: 32% de 

melitofilia contra 49% de adaptação à polinização por diversos pequenos insetos (DPI). Assim como 

nos resultados encontrados por Bawa et al. (1985b) (15,8%) e por Leite (2005) (ca. 40% de espécies 

“entomófilas generalistas”), ambos realizados em áreas de floresta tropical úmida, a segunda 

síndrome mais ocorrente nas espécies da área controle foi DPI (29,50%), embora os três valores 

tenham sido bem diferentes. Kress & Beach (1994), em trabalho também realizado em área de 

floresta tropical úmida, na Costa Rica, encontraram 11,2% de espécies adaptadas à polinização por 

diversos pequenos insetos, porém esta foi a terceira síndrome mais freqüente, sendo antecedida por 

ornitofilia (14,9%). A alta porcentagem de espécies polinizadas por DPI está provavelmente 

relacionada à alta freqüência de dioicia, já que quase todas as espécies de árvores dióicas em florestas 

tropicais são adaptadas à polinização por estes pequenos insetos generalistas (Bawa & Opler, 1975). 

Os valores percentuais encontrados para espécies quiropterófilas na área controle (13,01%) estão 
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bem acima dos encontrados para outras áreas de floresta tropical úmida por Bawa et al. (1985b) 

(3%), por Kress & Beach (1994) (3,6%), e por Leite (2005) (3,5%), sendo mais similares ao 

encontrado por Machado & Lopes (1994) na Caatinga (13,1%). A freqüência de espécies esfingófilas 

na área controle (8,03%) foi semelhante à freqüência de espécies falenófilas encontrada por Kress & 

Beach (1994) (8% - os autores incluíram esfingofilia nesta categoria). Ainda em áreas de floresta 

tropical úmida, Bawa et al. (1985b) verificaram 8% de espécies esfingófilas e 7,9% de espécies 

falenófilas entre as árvores estudadas por eles na Costa Rica, enquanto que Leite (2005) registrou 

apenas 2,6% entre espécies de todos os hábitos em uma área de Floresta Atlântica. Em uma área de 

Floresta Atlântica semidecidual, Sobrinho (2005) refere-se a um percentual de 5,7% de esfingofilia 

em todos os hábitos, e na Caatinga Machado & Lopes (2004) encontraram 7,2% de espécies 

esfingófilas e 1,3% de espécies falenófilas. A porcentagem de espécies adaptada à polinização pelo 

vento na área controle (6,64%) foi um pouco maior que as encontradas em outras áreas de floresta 

tropical úmida: 1,3% (Leite, 2005), 2,5% (Kress & Beach, 1994) e 2,5% (Bawa et al., 1985b). 

Espécies ornitófilas na área controle (2,16%) tiveram freqüência próxima às de Bawa et al. (1985b) 

(4,3%), Leite (2005) (5,7%) e menores que as de Kress & Beach (1994) (14,9%) e Sobrinho (2005) 

(9,2%). A contribuição percentual da cantarofilia nas espécies da área controle (1,48%) foi menor 

que as encontradas em outros trabalhos realizados em áreas de floresta tropical úmida: ca. 5% (Leite, 

2005), 7,3% (Bawa et al., 1985b) e 12,7% (Kress & Beach, 1994). As freqüências das espécies 

psicófilas, e adaptadas à polinização por vespas foram menores que 3% cada, resultado bem 

semelhante aos encontrado em outras áreas de floresta tropical úmida (todos menores que 5%), 

referidos acima. 

No que diz respeito à comparação entre a área controle e os fragmentos, conforme esperado, 

pode-se dizer que as proporções de espécies e de indivíduos adaptados à polinização por animais 

apontados na literatura como vulneráveis à fragmentação e à perda de habitats, como morcegos e 

beija-flores e esfingídeos (Renner, 1998; Sá-Neto, 2003; Lopes et al., 2006), foram 

significativamente menores nos fragmentos que na área controle. Isto indica que nas áreas 

fragmentadas houve uma significativa diminuição na freqüência de espécies e de indivíduos com 

estas síndromes e que, somada à diminuição na diversidade funcional, causou um aumento na 

contribuição relativa de espécies adaptadas à polinização por agentes generalistas, como diversos 

pequenos insetos. A contribuição da melitofilia não variou significativamente entre os tratamentos, 

possivelmente porque as abelhas não foram classificadas com relação aos seus tamanhos. Boa parte 

das abelhas de tamanho médio a grande são polinizadores especializados (Frankie et al., 1983), e 
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suas freqüências podem ter sido maiores na área controle, enquanto que abelhas pequenas e 

generalistas devem ter apresentado maiores porcentagens nos fragmentos. Espécies e indivíduos 

falenófilos, cantarófilos e adaptados à polinização por vespas não tiveram suas freqüências afetadas 

pela fragmentação e pela perda de habitats, enquanto que espécies e indivíduos psicófilos foram 

afetados positivamente.  

O percentual de espécies hermafroditas na área controle (59,85% + 1,07% de heterostílicas) 

foi o menor registrado para florestas tropicais úmidas: 76% (Croat, 1979), 69,45% (Sobrevila & 

Arroyo, 1982 - os autores incluíram neste valor espécies heterostílicas e monóicas), 68% (Tanner, 

1982), 65,5% (Bawa et al. 1985a), 77,3% (Ramirez & Brito et al., 1990), 63% (Ibarra-Manriquez & 

Oyama, 1992), 70,2% (Kress & Beach, 1994), 80,5% (Kato, 1996), 78,9% (Silva et al., 1997), e 86% 

(Leite, 2005). A única exceção é a freqüência de espécies hermafroditas encontradas em uma floresta 

da Nigéria (47%) (Bawa & Opler, 1975). Incluindo-se outros ecossistemas tropicais, este percentual 

foi maior que o encontrado por Ruiz-Zapata & Arroyo (1978): 54,6% para todos os hábitos, e por 

Mantallana et al. (2005) (58% para árvores) de espécies hermafroditas, porém, estes autores 

encontraram ainda 9,1% de espécies heterostílicas que, somadas às hermafroditas representam 63,7% 

das espécies, valor superior ao encontrado no presente trabalho. A menor contribuição relativa de 

espécies hermafroditas ocorreu devido à alta porcentagem de espécies dióicas: 33,94%, próxima à 

encontrada por Sobrevila & Arroyo (1982) entre árvores na Venezuela (30,55%), a registrada por 

Ibarra-Manríquez, & Oyama (1992) (27%) também entre árvores no México, por Bawa et al. 

(1985a), que registrou 27,4% de espécies de dossel, na Costa Rica, e por Tanner (1982), que apontou 

21% de dioicia em espécies arbóreas. Este percentual, entretanto, foi bem maior que o encontrado em 

outras áreas de floresta tropical úmida onde os autores incluíram outros hábitos: 9% (Croat, 1979), 

3,1% (Ramirez & Brito et al., 1990), 27% (Ibarra-Manriquez & Oyama, 1992), 17,4% (Kress & 

Beach, 1994), 12,2% (Kato, 1996), 12,69% (Silva et al., 1997), e 3,94% (Leite, 2005). Em uma 

formação costeira, Mantallana et al. (2005) registrou 35% de dioicia entre plantas lenhosas de uma 

formação costeira. Em outros ecossistemas tropicais também não houve percentuais maiores de 

dioicia que os encontrados no presente trabalho. A alta incidência de espécies dióicas em árvores de 

florestas tropicais tem sido amplamente registrada na literatura (Bawa & Opler, 1975; Turner, 2001), 

e os trabalhos de todas as florestas tropicais que incluíram apenas árvores apresentaram mais de 20% 

de espécies dióicas (Bawa & Opler, 1975; Sobrevila & Arroyo, 1982; Tanner, 1982; Bawa et al., 

1985a; e este trabalho). Devido à alta contribuição relativa de dioicia, os resultados encontrados para 

espécies monóicas (5,14%) foram baixos quando comparados aos de outras florestas tropicais 
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úmidas: 15% (Croat, 1979), 11% (Tanner, 1982), 11,4% (Bawa et al. 1985a), 19,5% (Ramirez & 

Brito et al., 1990), 9% (Ibarra-Manriquez & Oyama, 1992), 12,4% (Kress & Beach, 1994), 7,3% 

(Kato, 1996), 8,5% (Silva et al., 1997), e 9,21% (Leite, 2005), sendo mais próximos ao encontrado 

por Oliveira & Gibbs (2000) no Cerrado (5%). O percentual de espécies monóicas foi 

significativamente menor que o de indivíduos (23,20%), resultado encontrado devido à alta 

freqüência de Mabea occidentalis Benth. Dados de andromonoicia e heterostilia para florestas 

tropicais úmidas não estão disponíveis na literatura. 

Analisando os resultados de todas as categorias de sistema sexual somadas excluindo-se 

hermafroditas (dióicas, monóicas, heterostílicas e andromonóicas), verifica-se maior freqüência de 

indivíduos na soma dessas categorias na área controle que nos fragmentos, tendo sido esta diferença 

marginalmente significativa. Este resultado indica uma perda de diversidade de sistemas sexuais nos 

fragmentos, conforme previsto por Murcia (1996) para áreas fragmentadas. A freqüência de 

indivíduos monóicos foi significativamente maior na área controle, novamente devido à alta 

proporção de Mabea occidentalis Benth, espécie não ocorrente nos fragmentos. Esta espécie da 

família Euphorbiaceae é apontada na literatura como sendo polinizada por mamíferos não voadores 

(Steiner, 1983), que a exemplo dos outros grupos de polinizadores vertebrados, parece ter sofrido os 

efeitos da fragmentação e da perda de habitat. Em termos de número de espécies, era esperado que 

espécies dióicas ocorressem em proporções significativamente menores nos fragmentos que na área 

controle, pois, segundo Murcia (1996), dioicia é provavelmente o sistema sexual mais sensível à 

fragmentação. Porém as variações não foram significativas para os percentuais de espécies e 

indivíduos. 

Foi encontrada uma alta freqüência de espécies auto-incompatíveis na área controle (82,38%), 

assim como em outros trabalhos realizados em florestas tropicais úmidas: 80% (Bawa et al., 1985a), 

76% (Bullock, 1985). Outros trabalhos também realizados em florestas tropicais úmidas, porém, 

apontaram percentuais menores: 50,9% (Kress & Beach, 1994), 26,1% (Sobrevila & Arroyo, 1982), 

30,77% (Ramirez & Brito, 1990) e 12% (Tanner, 1982). Segundo Kress & Beach (1994), a 

freqüência de auto-incompatibilidade entre plantas hermafroditas mostra mais variação que a 

distribuição de sistemas sexuais entre os locais de estudo. Esta variação pode ocorrer, em partes, 

devido à amostragens limitadas, seleção não randômica de taxa, e inconsistência entre o hábito das 

plantas testadas entre os estudos. 

A contribuição similar da auto-incompatibilidade entre os tratamentos não era esperada, uma 

vez que este sistema reprodutivo é particularmente vulnerável devido à obrigatoriedade de haver 
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polinização cruzada e, portanto, maior número de indivíduos possuidores de alelos diferentes nos loci 

de incompatibilidade (Murcia, 1996). Apesar da semelhança entre as freqüências de espécies com 

este sistema reprodutivo, é possível que na área fragmentada algumas espécies estejam sofrendo 

déficits na formação de frutos quando comparadas com a área controle, déficits estes que não estão 

sendo levados em consideração no presente estudo. Alguns estudos com este enfoque de fato 

apontam diminuição no sucesso reprodutivo em espécies auto-incompatíveis em áreas fragmentadas 

(Jennersten, 1988; Aizen & Feisinger, 1994, Rathcke & Jules 1993, Kearns & Inouye 1997, Steffan 

1997).  

Além disso, mesmo que tenha havido extinções locais de populações de polinizadores, o que 

culminaria com menores sucessos reprodutivos, as freqüências de alguns atributos florais e 

síndromes de polinização podem não ter variado nos fragmentos simplesmente porque as árvores, 

embora não se reproduzindo mais adequadamente, continuam vivas e presentes nestes locais por 

muito tempo. Muitas espécies arbóreas podem viver por séculos e o que observamos atualmente pode 

ser apenas um efeito de retardo (“lag effect”) antes da extinção, havendo, nitidamente, um intervalo 

entre a perturbação e os efeitos desta (Whitmore, 1997). 

Ainda, o fato de nem todas as variações esperadas nas porcentagens médias de atributos 

florais e síndromes de polinização terem sido constatadas nos resultados encontrados pode ser 

decorrente da dificuldade de análise do nível de simetria em interações planta-polinizador (sensu 

Ashworth et al., 2004). Segundo os autores, tanto espécies de plantas generalistas quanto 

especialistas com relação aos seus polinizadores podem ser susceptíveis à fragmentação e a perda de 

habitat, devendo ser também levado em consideração seus sistemas reprodutivos, bem como o grau 

de especialização desses animais.  
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Tabela 1. Lista das espécies ocorrentes nas parcelas dos fragmentos e da área controle com seus 

respectivos números de indivíduos. Reg- nicho de regeneração, cli- espécie de clímax, pio- 

pioneira, 1-9- parcelas dos fragmentos (1- Mata do Reservatório, 2- Jaca, 3- Ibateguara, 4- Bom 

Jesus 2, 5- Oriental 2, 6- Capoeirão, 7- Mata do encanamento, 8- Taquara 6, 9- Cachoeira), 10-

15- parcelas da área controle. Fontes: Oliveira (2003), Oliveira et al. (2004) e Grillo (2005). 

                                                                                                                                                  cont...          

  FRAGMENTOS CONTROLE 
FAMÍLIA/ESPÉCIE Reg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Anacardiaceae                 
Tapirira guianensis Aubl. pio 21 1  8  17  13 3 4  1 1  2 
Thyrsodium spruceanum Benth. pio      9  1 7 13  4   4 
Annonaceae                 
Guatteria australis St. Hil. cli        1      1 1 
Xylopia frutescens Aubl. pio      1          
Apocynaceae                 
Aspidosperma discolor A. DC. pio          1  1   1 
Aspidosperma spruceanum Benth. 
    ex Müll. Arg. 

cli          1  1   1 

Himatanthus bracteatus (A.DC.) 
    Woodson  

pio      3  2 7 4  5    

Tabernaemontana flavicans Willd.  
   ex Roem. & Schult. 

cli   6             

Aquifoliaceae                 
Ilex aff. sapotifolia Reiss. cli         1     2  
Araliaceae                 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, 
    Steyerm. & Frodin 

pio    5  4    6  5   2 

Bignoniaceae                 
Tabebuia avellanedae Lorentz ex  
   Griseb.  

pio   1             

Tabebuia chrysotricha (Mart.ex DC.) 
   Standl. 

pio  1 4     2       1 

Bombacaceae                 
Eriotheca crenulaticalyx A.Robyns  pio          1   2   4 
Quararibea turbinata Poir.  cli             1   
Boraginaceae                 
Cordia sellowiana Cham.  pio 7 3  5  1 4         
Cordia trichotoma Vell. ex Steud. pio   7             
Burseraceae                 
Protium aracouchini (Aubl.) March. cli        1    2 1   
Protium giganteum Engl. cli        7  3  1  1  
Protium heptaphyllum March. cli        2  1    5 3 
Tetragastris sp.  cli      1        1  
Caesalpinaceae                 
Bauhinia forficata Link  cli               2 
Chamaecrista ensiformis (Vellozo) 
    H.S.Irwin & Barneby 

pio          2 5 9 7 2  

Copaifera langsdorffii Desf. cli            1  1  
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cont... 
    FRAGMENTOS CONTROLE 
FAMÍLIA/ESPÉCIE Reg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Dialium guianense Steud. pio       5     1 3   
Hymenaea courbaril L. cli              1  
Sclerolobium densiflorum Benth.  pio          2      
Swartzia macrostachya Benth. cli 5    1  3         
Zollernia paraensis Huber cli               1 
Cecropiaceae                 
Cecropia hololeuca Miq. pio           3 1 3   
Cecropia pachystachya Trécul pio 2  8  7 2          
Pourouma guianensis Aubl. pio          2 3 2    
Chrysobalanaceae                 
Couepia impressa Prance cli         2   2    
Couepia rufa Ducke  cli          2  1   1 
Licania belemii Prance cli           2  4 3  
Licania kunthiana Hook.f.  pio          2    3 1 
Clusiaceae                 
Rheedia brasiliensis Planch. & Triana  cli          1  1  1 1 
Symphonia globulifera L.f.  pio          3  3 2 1 1 
Tovomita mangle G.Mariz  cli          2    1  
Combretaceae                 
Buchenavia capitata Eichl. cli            1     
Elaeocarpaceae                 
Sloanea guianensis Benth. cli          2     1 
Sloanea obtusifolia K.Schum. cli         1  1  1   
Euphorbiaceae                 
Croton floribundus Spreng. pio        1 2    6   
Hyeronima alchorneoides Allem. pio          1  3   1 
Mabea occidentalis Benth. pio          1 32 8 22 25 18 
Senefeldera multiflora Mart. pio         1      5 
Flacourtiaceae                 
Banara guianensis Aubl. . pio               1  
Casearia javitensis H.B. & K. pio          1      
Lauraceae                 
Nectandra sp. pio          2  3 1 1 2 
Ocotea bracteosa Mez  cli          10      
Ocotea glomerata Mez pio   1 2  19    1      
Ocotea opifera Mart.  cli          3  1    
Ocotea sp.1           2      
Ocotea sp.2           1  1    
Ocotea sp.3               3 1 
Lechytidaceae                 

Eschweilera ovata Mart ex Miers  cli    1    13 
1
3 6  3  6  

Eschweilera sp.  cli               2 
Lecythis cf. lanceolata Poir. cli            1   1 
Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori  cli     1 1     2 1 4         2 1 
Lecythis pisonis Cambess. cli       1  1  1  2   

                             cont... 
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cont... 
    FRAGMENTOS CONTROLE 
FAMÍLIA/ESPÉCIE Reg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Malpighiaceae                 
Byrsonima sericea DC. pio  2 1 3 3 1 6 16 8       
Byrsonima cf. stipulacea A.Juss. pio         6       
Melastomataceae                 
Miconia calvescens DC. pio          3  4    
Miconia hypoleuca Triana  pio         1       
Miconia prasina DC. pio        1        
Meliaceae                 
Guarea guidonia (L.) Sleumer  cli    1       4  4 1  
Trichilia lepidota Mart. pio        3    1    
Mimosaceae                 
Balizia pedicellaris (DC.) Barneby 
    & J.W.Grimes 

pio          2  3  1  

Inga blanchetiana Benth.  cli          1  1   1 
Inga dysantha Benth. pio          1   2   
Inga edulis Mart. cli           14  7 6 2 
Inga cf. subnuda Salzm. ex Benth. pio  1   1           
Inga thibaudiana DC. pio      1          
Inga sp.1 pio        3        
Inga sp.2              1   
Plathymenia foliolosa Benth. pio        1        
Samanea tubulosa (Benth.) Barneby &  

J.W.Grimes 
pio  3   1           

Stryphnodendron pulcherrimum Hochr. pio      16   3   1    
Moraceae                 
Brosimum guianense Huber ex Ducke  pio 1     1 1     2    
Brosimum paraense Huber  pio          3  2    
Brosimum rubescens Taub. pio       8         
Clarisia racemosa Ruiz & Pav. cli               1 
Ficus gomelleira Hort.Monac. ex Kunth     

& Bouche 
pio               1 

Ficus guaranitica Chod. pio           1  1   
Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) 
Macbride cli 11         3 2 10  2 4 
Sorocea hilarii Gaudich. cli     2  2         
Myristicaceae                 
Virola gardneri Warb. cli          2 2 7 2 9 6 
Myrsinaceae                 
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze  cli        7 1       
Myrtaceae                 
Myrcia fallax DC. pio          2 2    1 
Myrcia sylvatica DC. pio    2            
Psidium sp. pio        1       1 
Nyctaginaceae                 
Guapira opposita (Vellozo) Reitz  cli   6 3   1  7  1  2  2 
Pisonia laxa Netto cli 2 1              

                                                                                                                                                  cont...          
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cont... 
    FRAGMENTOS CONTROLE 
FAMÍLIA/ESPÉCIE Reg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Pisonia sp. cli       4         
Ochnaceae                 
Ouratea castaneaefolia Engl. pio          3      
Palmae                 
Attalea oleifera Barb.Rodr.  pio        2 1       
Elaeis guianensis Steud. pio  2              
Euterpe sp. pio             1   
Papilionaceae                 
Andira aff. paniculata Benth. cli          1  2   2 
Bowdichia virgilioides H.B. & K. pio   1 15 1  2 5 3       
Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff  cli          1  5   1 
Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld  pio  11 3 1 3           
Pterocarpus violaceus Vog. pio           2  3 1  
Polygonaceae                 
Coccoloba mollis Casar. pio  4 1             
Coccoloba cf. ochreolata Wedd. cli           1     
Proteaceae                 
Roupala cf. rhombifolia Mart. ex Meisn. pio               1 
Quiinaceae                 
Quiina paraensis Pires & Froes  cli              1 1 
Rhamnaceae                 
Ziziphus joazeiro Mart. pio  1 1             
Rubiaceae                 
Alseis floribunda Schott  pio   1  1  1 2 5       
Psychotria carthagenensis Jacq. cli              2 1 
Psychotria sessilis Vell.  cli         1       
Rutaceae                 
Conchocarpus heterophyllus (A.St.-Hil.) 
    J.A.Kallunki & J.R.Pirani 

cli               3 

Hortia arborea Engl. pio          3      
Zanthoxylum rhoifolium Lam. pio        1        
Sapindaceae                 
Cupania oblongifolia Mart. pio        1        
Cupania racemosa Radlk. pio  3 8    21 2  1      
Cupania revoluta Radlk. pio 4 6     6         
Cupania sp.  pio 1      2         
Dilodendron bipinnatum  Radlk.  pio           1 1 1  1 
Talisia elephantipes Sandwith pio               1 
Sapotaceae                 
Chrysophyllum splendens Spreng. cli          1  1   11 
Manilkara rufula (Miq.) H.J.Lam cli            1    
Manilkara salzmanii DC. cli          2 2 3 1 1 1 
Pouteria aff. grandiflora (A.DC.)   

Baehni 
cli         1 2      

                                                                                                                                                  cont...     
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cont... 
    FRAGMENTOS CONTROLE 
FAMÍLIA/ESPÉCIE Reg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Pouteria scytalophora Eyma  cli    1      9      
Pouteria sp.1 cli              2  
Pouteria sp.2 cli              2  
Pouteria sp.3 cli              1  
Pouteria sp.4 cli   1        6 3 2   
Pradosia lactescens Radlk. cli              1  
Simaroubaceae                 
Simarouba amara Aubl. pio      1   1 1  2   3 
Sterculiaceae                 
Guazuma ulmifolia Wall. pio  6  2 5           
Tiliaceae                 
Apeiba tibourbou Aubl. pio  3  1    1        
Luehea speciosa Willd. pio     5           
Verbenaceae                 
Aegiphila sellowiana Cham. pio 2 1 2  4           
Citharexylum myrianthum Cham. pio  1  1            
Vochysiaceae                 
Vochisia oblongifolia Warm.  pio                   1   3     6 
TOTAL DE ESPÉCIES   10 17 17 16 12 14 16 25 24 46 20 43 25 32 45 
TOTAL DE INDIVÍDUOS   56 50 53 52 34 77 69 90 81 121 86 115 81 91 109 
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Tabela 2. Médias das porcentagens de espécies e indivíduos por categorias de atributos 
florais, síndromes de polinização, sistemas sexuais e reprodutivos nos nove fragmentos e 
nas seis parcelas da área controle da Usina Serra Grande, AL. Média % sp- média das 
porcentagens de espécies, Média % ind.- média das porcentagens de indivíduos, ACPF- 
abrigo/cópula/partes florais, M+G+MG- média + grande + muito grande, DPI- diversos 
pequenos insetos, Di+Mo+Ht+Androm- dióica + monóica + heterostílica + 
andromonóica, AC+Agamospérmico- auto-compatível + agamospérmico. 

 
 

                                                                                                                                                  cont... 
 
 
 
     

 FRAGMENTOS CONTROLE 
 Média % sp. Média % ind. Média % sp. Média % ind. 

COR     
Amarela 14.55 17.51 12.13 13.77 
Branca 29.09 24.52 20.10 20.01 
Esverdeada 41.51 44.56 56.46 58.28 
Lilás/violeta 11.04 11.85 3.19 1.91 
Rósea 3.35 1.31 3.53 2.01 
Vermelha 0.46 0.25 4.59 4.03 
Diversidade de categorias 4.33  5.33  
Esverdeada + branca 70.60 69.08 76.56 78.29 
Vistosas 29.40 30.92 23.44 21.71 
Todas sem esverdeada 58.49 55.44 43.54 41.72 

TAMANHO     
Grande (> 20 ≤ 30 mm) 2.25 0.58 7.12 8.35 
Inconspícua (≤4 mm) 45.24 52.27 39.98 33.99 
Muito grande (> 30 mm) 15.92 12.80 20.14 36.66 
Média (> 10 ≤ 20 mm) 15.32 15.51 9.71 6.55 
Pequena (≤ 10 mm) 21.28 18.85 23.04 14.45 
Diversidade de categorias 4.00  4.50  
Inconspícua + Pequena 66.52 71.11 63.02 48.44 
M+G+MG 33.48 28.89 36.98 51.56 

SIMETRIA     
Actinomorfa 72.48 69.92 72.44 72.46 
Zigomorfa 27.52 30.08 27.56 27.54 

ANTESE     
Diurna 93.19 95.63 82.95 80.76 
Noturna 6.81 4.37 17.05 19.24 

RECURSO     
ACPF 1.24 0.22 3.07 1.01 
Néctar 61.06 62.32 66.43 74.61 
Óleo 6.03 7.93 1.08 0.69 
Pólen 24.47 22.99 25.08 19.17 
Sem 7.20 6.54 4.35 4.52 
Diversidade de categorias 3.89  3.83  
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cont... 

 

 FRAGMENTOS CONTROLE 
    Média % sp. Média % ind. Média % sp. Média % ind. 

TIPO FLORAL     
Aberto 24.21 21.99 18.03 15.70 
Câmara 9.19 7.34 11.23 9.09 
Campânula/funil 1.58 0.40 2.12 1.91 
Estandarte 3.55 2.36 12.58 15.81 
Goela 9.38 12.34 0.54 0.64 
Inconspícuo 37.58 43.91 25.13 26.52 
Pincel 6.96 3.80 18.48 19.88 
Tubo 7.56 7.85 11.89 10.46 
Diversidade de categorias 5.22 1.09 6.67 0.82 
Incospícuo + Aberto 61.79 65.90 43.16 42.22 
Demais tipos 38.21 34.10 56.84 57.78 

SÍNDROME     
Anemofilia 9.67 8.94 6.64 7.72 
Cantarofilia 1.08 0.25 1.48 0.64 
DPI 36.41 39.24 29.50 32.70 
Esfingofilia 3.74 2.68 8.03 9.86 
Falenofilia 1.06 0.40 0.00 0.00 
Melitofilia 34.10 38.04 34.55 30.65 
Miiofilia 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ornitofilia 0.00 0.00 2.16 1.65 
Psicofilia 7.82 6.66 2.83 2.69 
Quiropterofilia 4.86 3.36 13.01 13.44 
Vespa 1.27 0.43 1.80 0.65 
Diversidade de categorias 5.44 1.42 7.67 1.21 
Vertebrados 4.86 3.36 15.17 15.09 
Anemofilia + DPI 46.08 48.17 36.14 40.41 

SISTEMA SEXUAL     
Andromonóica 0.53 0.42 0.00 0.00 
Dióica 28.94 34.95 33.94 25.56 
Hermafrodita 64.30 62.71 59.85 50.66 
Heterostílica 1.06 0.15 1.07 0.59 
Monóica 5.17 1.77 5.14 23.20 
Diversidade de categorias 3.00  3.33  
Di+Mo+Ht+Androm 35.70 37.29 40.15 49.34 

SISTEMA REPRODUTIVO     
Auto-compatível 8.70 4.98 17.62 12.60 
Auto-incompatível 86.67 93.87 82.38 87.40 
Agamospérmico 4.63 1.15 0.00 0.00 
AC + Agamospérmico 13.33 6.13 17.62 12.60 
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Figura 1. Mapa de localização da Usina Serra Grande, AL, no Brasil (Fonte: Pimentel & 
Tabarelli, 2004). 
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Figura 2. Imagem de satélite (LANDSAT 5 214/66, em 03/06/1999) de fragmentos de Floresta 
Atlântica ao norte do rio São Francisco, Usina Serra Grande, AL. (A) Mata do Reservatório, Jaca, 
Ibateguara, Oriental 2, Capoeirão, Mata do encanamento, Taquara 6 e Cachoeira. (B) Bom Jesus 
2. (Fonte: Grilo, 2005) 
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Figura 3. Freqüência média de espécies (A) e de indivíduos (B) de árvores por cor de flor (± erro 
padrão) nos fragmentos e na área controle de remanescentes da Usina Serra Grande, AL. 
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Figura 4. Porcentagem média de espécies (A) e de indivíduos (B) de árvores de acordo com o 
tamanho das flores (Inc+Peq = inconspícua + pequena; M+G+MG = média + grande + muito 
grande) (± erro padrão) nos fragmentos e na área controle de remanescentes da Usina Serra 
Grande, AL. Categorias de tamanho sensu Machado & Lopes (2004): inconspícua (≤4 mm), 
pequena (> 4 ≤ 10 mm), média (> 10 ≤ 20 mm), grande (> 20 ≤ 30 mm) e muito grande (> 30 
mm).  
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Figura 5. Freqüência média de espécies (A) e de indivíduos (B) de árvores de acordo com a 
simetria floral (± erro padrão) nos fragmentos e na área controle de remanescentes da Usina Serra 
Grande, AL. 
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Figura 6. Freqüência média de espécies (A) e de indivíduos (B) de árvores com antese floral 
diurna e noturna (± erro padrão) nos fragmentos e na área controle de remanescentes da Usina 
Serra Grande, AL. 
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Figura 7. Freqüência média de espécies (A) e de indivíduos (B) de árvores de acordo com o 
recurso floral oferecido (± erro padrão) nos fragmentos e na área controle de remanescentes da 
Usina Serra Grande, AL. ACPF- abrigo/cópula/partes florais. 
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Figura 8. Porcentagem média de espécies (A) e de indivíduos (B) de árvores nas categorias de 
tipo floral inconspícuo + aberto (Inc+Aberto) e nas demais categorias (câmara, campânula/funil, 
estandarte, goela, pincel e tubo) (± erro padrão) nos fragmentos e na área controle de 
remanescentes da Usina Serra Grande, AL. 
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Figura 9. Porcentagem média de espécies (A) e de indivíduos (B) de árvores com síndromes de 
polinização do tipo anemofilia, “adaptação à polinização por diversos pequenos insetos” (DPI), e 
por vertebrados (± erro padrão) nos fragmentos e na área controle de remanescentes da Usina 
Serra Grande, AL. 
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Figura 10. Porcentagem média de espécies (A) e de indivíduos (B) de árvores hermafroditas, 
monóicas e de todas as categorias de sistemas sexuais excluindo-se hermafroditas (dióicas-Di, 
monóicas-Mo, heterostílicas-Ht e andromonóicas-Androm) (± erro padrão) nos fragmentos e na 
área controle de remanescentes da Usina Serra Grande, AL. 
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Figura 11. Porcentagem média de espécies (A) e de indivíduos (B) de árvores auto-compatíveis 
(AC) e auto-incompatíveis (AI) (± erro padrão) nos fragmentos e na área controle de 
remanescentes da Usina Serra Grande, AL. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Os resultados do presente trabalho permitem concluir que: 

 

- A área controle apresentou valores de riqueza e diversidade de espécies, bem como de 

freqüência de espécies climáxicas significativamente maiores que os fragmentos, fatos já apontados 

para florestas tropicais e inclusive para os fragmentos estudados no presente trabalho.  

- Houve uma maior diversidade funcional de síndromes de polinização e de tipos florais na 

área controle em relação à fragmentada.  

- A área controle apresentou também freqüências de espécies e/ou indivíduos 

significativamente maiores em relação aos fragmentos quanto aos seguintes atributos: flores de cor 

esverdeada e vermelha, flores muito grandes, flores com antese noturna, flores cujo recurso é abrigo, 

cópula ou partes florais, flores do tipo pincel, estandarte e tubo, flores ornitófilas, quiropterófilas e 

esfingófilas e espécies com sistemas sexuais não hermafroditas.  

- Observou-se, portanto, mudanças nas freqüências das categorias de vários dos atributos 

estudados entre a área controle e os fragmentos, podendo-se verificar para os fragmentos diminuição 

nos percentuais de alguns atributos especializados e de síndromes de polinização vulneráveis à 

fragmentação e à perda de habitat. 
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6. RESUMO 

 

A Floresta Atlântica está entre as cinco regiões mundiais que apresentam os maiores índices de 

endemismo de plantas vasculares e acredita-se que ainda abrigue de 1 a 8% de toda a 

biodiversidade mundial. Infelizmente, sua área restante apresenta alto grau de fragmentação 

restando menos de 8% de sua área original. As interações planta-polinizador são largamente 

afetadas pela fragmentação e pela perda de habitats e, por ser um dos primeiros passos da 

reprodução, qualquer efeito sobre a polinização pode ser magnificado nos níveis subseqüentes. 

Foram verificados no presente estudo os atributos florais, as síndromes de polinização e os 

sistemas sexuais e reprodutivos de espécies arbóreas (DAP≥10cm) amostradas em parcelas de 

0,1 ha lançadas no centro de 10 fragmentos de Floresta Atlântica de tamanhos variados (3,02 a 

3375,29 ha), sendo o maior considerado como área controle. Tais fragmentos encontram-se 

encravados em uma matriz de cana-de-açúcar na Usina Serra Grande, localizada nos Municípios 

de Ibateguara e São José da Laje, AL. Os dados foram coletados na literatura pertinente às 

espécies estudadas e em análises de materiais herborizados. Foram registradas 97 espécies nas 

parcelas da área controle e 72 nos fragmentos totalizando 136 espécies, das quais 33 são comuns 

às duas áreas. A área controle apresentou valores de riqueza e diversidade de espécies, bem 

como de freqüência de espécies climáxicas significativamente maiores que os fragmentos. Houve 

uma maior diversidade funcional de síndromes de polinização e de tipos florais na área controle 

em relação à fragmentada. A área controle apresentou também freqüências de espécies e/ou 

indivíduos significativamente maiores em relação aos fragmentos quanto a: flores de cor 

esverdeada e vermelha, flores muito grandes, flores com antese noturna, flores cujo recurso é 

abrigo, cópula ou partes florais, flores do tipo pincel, estandarte e tubo, flores ornitófilas, 

quiropterófilas e esfingófilas e espécies com sistemas sexuais não hermafroditas. Observou-se, 

portanto, mudanças nas freqüências das categorias de vários dos atributos estudados entre a área 

controle e os fragmentos, podendo-se verificar para os fragmentos diminuição nos percentuais de 

alguns atributos especializados e de síndromes de polinização vulneráveis à fragmentação e à 

perda de habitat.  

 

Palavras-chave: Floresta Atlântica, fragmentação de habitats, perda de habitat, atributos florais, 

recursos florais, síndromes de polinização, sistemas sexuais, sistemas reprodutivos. 
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7. ABSTRACT 

 

The Atlantic Forest is one of the five world regions with the highest endemism indices of 

vascular plants. Although threatened it is believed that is still hold from 1 to 8% of the world’s 

biodiversity. Unfortunately, due to habitat loss and fragmentation it is estimated that less than 8% 

of the original area remains. Plant-pollinator interactions are largely affected by habitat 

fragmentation and reduction, and, because it’s one of the first steps of plant reproduction, any 

effect on pollination may be magnified at each subsequent step. In this study data on floral traits, 

pollination syndromes and sexual and reproductive systems were compiled for tree species (DBH 

≥10cm) sampled at 0,1 ha plots, which were set at the center of 10 fragments of Atlantic forest of 

different sizes (3,02 to 3375,29 ha), the largest one considered as control area. These fragments 

are immersed in a sugar-cane matrix at Usina Serra Grande in the municipalities of Ibateguara 

and São José da Laje, state of Alagoas, Brazil. Data were gathered from published studies related 

to the surveyed species and also from analyses of herbarium specimens. A total of 136 species 

were included in the study: 97 species were registered in the plots of the control area, and 72 in 

the fragments, among which 33 species were common to control area. The control area showed 

values of species richness and diversity, and frequency of climax species significantly higher than 

fragments. Higher functional diversities of pollination syndromes and floral types were observed 

in the control area when compared with fragments. The control area also showed significantly 

higher frequencies of species and/or individuals in comparison with fragments regarding the 

following traits: greenish and red flowers, very large flowers, nocturnal anthesis, flowers offering 

brood/mating places and floral parts as rewards, flag, brush and tube flowers, ornitophilous, 

chiropterophilous, and sphingophilous flowers and species with sexual systems other than 

hermaphrodites. Therefore, it is observed changes in frequencies of some categories of the floral 

traits among the control area and the fragments. Fragments showed decreases in percentages of 

some specialized attributes and pollination syndromes susceptible to habitat loss and 

fragmentation. 

 

Keywords: Atlantic Forest, habitat fragmentation, habitat reduction, floral traits, pollination 

syndromes, floral rewards, sexual systems, breeding systems. 
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8 - ANEXO – NORMAS DA REVISTA – ORYX 
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Review and editing Manuscripts are subject to rigorous peer review; the form used for this purpose is on the Oryx 
web site. Contributors may suggest appropriate reviewers, although these will not necessarily be referred to. For 
manuscripts with a substantial statistical content, one of the reviewers will be a statistician. In order to minimize 
reviewing time, manuscripts are normally sent to reviewers electronically. After acceptance, manuscripts may be 
edited for style and clarity and, unless major changes have been made, such editing will not be seen by the author 
until the proof stage. Proofs are preferably sent to authors as a Portable Document Format (PDF) file attached to an 
e-mail note, or otherwise by post. For viewing and printing PDF files Acrobat Reader can be downloaded free of 
charge from http://www.adobe.com. Corrected proofs should be returned to the Editor within 3 days of receipt. 
Minor corrections can be communicated to the Editor by fax or e-mail. 

 

The Editor welcomes contributions to the other sections of the journal (deadlines for the January, April, July and 
October issues are 1 October, 3 January, 5 April and 15 July, respectively): 
 
Briefly Concise reports (< 175 words) on news of general conservation interest from around the world, based on 
authoritative published sources, including reputable web sites.  
 
Conservation News Items (<650 words) concerning major recent developments in conservation, or important 
announcements, other than from published sources.  
 
Letters Substantial and informative contributions (< 650 words) in response to material published in previous issues 
of the journal.  
 
Publications, Grants and Opportunities and Meetings These sections cover, respectively, book reviews and brief 
announcements of new publications, news of the availability of grants or funding opportunities, and announcements 
of relevant meetings. Authors and publishers are invited to send publications to the Editor for potential review. 
 

Preparation of manuscripts  

 

Submissions must be prepared as indicated below. Manuscripts that do not conform to these instructions will be 
returned to the author for revision before being sent for review. Authors should consult a recent issue of Oryx for 
general style. Contributions should be in English, with British English spelling and terminology, double-spaced, with 
margins of at least 30 mm. Electronic submissions, in Rich Text, WordPerfect or Word format, are preferred. The 
cover page should contain the title, a running header of no more than 40 characters, a word count from the abstract to 
the references inclusive, but not including tables or figure and plate legends, the corresponding author’s full mailing 
address, e-mail address and address at the time the research was carried out, if different, and the names and addresses 
of additional authors. All pages should be numbered consecutively, and the order of the sections of the manuscript 
should be: cover page, main text, biographical sketches, tables, figure and plate legends, figures, plates. Short 
Communications must not have any subheadings within the text.  
 
Title This should be a succinct description of the work, <= 20 words, preferably embodying either the overall 
conclusions or the aim (e.g. Dramatic decline of the orang-utan in Sumatra, rather than Conservation status of the 
orang-utan...).  
 
Abstract This should describe, in 100-250 words, the aims, methods, major findings and conclusions. It should be 
informative and intelligible without reference to the text, and should not contain any undefined abbreviations or 
unspecified references.  
 
Keywords Up to eight pertinent words or phrases should be provided, in alphabetical order, for literature searching.  
 
References These should be cited in the text as, for example, Hardcastle & Wilson (1996) or (Leadbeater, 1996). For 
three or more authors use the first author's surname followed by et al.. Multiple references should be in chronological 



GIRÃO, L. C. Efeito da fragmentação e da perda de habitat nas freqüências de atributos florais... 
 

72

order. The reference list should be in alphabetical order following the Harvard author-date system, and article titles 
and the titles of serial publications should be given in full. The following are examples of house style: 
 
 LeBoeuf, B.J., Kenyon, K.W. & Villa-Ramirez, B. (1986) The Caribbean monk seal is extinct. Marine Mammal 
Science, 2, 70-72.  
 
MacArthur, R.H. & Wilson, E.O. (1967) The Theory of Island Biogeography. Princeton University Press, Princeton, 
USA.  
 
Sutherland, W.J. (ed.) (1998) Conservation Science and Action. Blackwell Science, Oxford, UK.  
 
Beck, B.B., Rapaport, L.G. & Stanley Price, M.R. (1994) Reintroduction of captive-born animals. In Creative 
Conservation: Interactive Management of Wild and Captive Animals (eds P.J.S. Olney, G.M. Mace & A.T.C. 
Feistner), pp. 265-286. Chapman & Hall, London, UK.  
 
Brady, L.D., Huston, K., Jenkins, R.K.B., Kauffmann, J.L.D., Rabearivony, J., Raveloson, G. & Rowcliffe, M. 
(1996) UEA Madagascar Expedition '93. Final Report. Unpublished Report, University of East Anglia, Norwich, 
UK. 
 
Bowler, M. (1991) Implications of large predator management on commercial ranchland in Zimbabwe. MSc thesis, 
University of Zimbabwe, Zimbabwe.  
 
SABONET (2000) Southern African Plant Red Data List Project. http://www.sabonet.org/reddatalist/index.html 
[accessed 14 October 2002].  
 
Biographical sketches This should describe the main research interests of all authors (<150 words), over and above 
what is obvious from the subject of the manuscript and the authors’ affiliations.  
 
Tables These should be self-explanatory and printed on separate sheets, each with an appropriate caption.  
 
Appendices Mathematical or statistical models, lengthy tables, and questionnaires should be placed in Appendices. 
These may be made available as online-only Appendices on the journal web site, depending on length and the 
availability of page space. Note that online-only appendices can also include figures and plates, and that these can be 
in colour.  
 
Figures, maps and plates Guidelines for the preparation of figures, maps and plates are included in the Instructions 
for Contributors on the Oryx web site, and are also obtainable from the Editor.  
 
Nomenclature Where necessary, the basis used for nomenclature of taxa should be indicated in the methodology. The 
first time a species is mentioned, its scientific name should follow without intervening punctuation: thus, African 
elephant Loxodonta africana. English names should be in lower case throughout except where they incorporate a 
proper name.  
 
Abbreviations Full expansion should be given at their first mention in the text.  
 
Symbols and units Use the recommended SI units (International System of Units, see the website of Bureau 
International des Poids et Mesures at http://www.bipm.org).  
 
Offprints, page charges and colour figures Contributors receive two free copies of the issue in which their paper is 
published and 50 free offprints, and may purchase additional copies. No page charges are levied. Colour figures can 
be published, but only at the author’s expense.  
 
Copyright Authors will be asked, upon acceptance of an article, to transfer copyright to the publisher.  
 
These Instructions for Contributors (including the Code of Conduct and Guidelines for preparation of Figures and 
Plates), and Submission and Reviewing Forms are available on the Oryx web site or from:  
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Editor, Oryx - The International Journal of Conservation, Fauna & Flora International, Great Eastern House, 
Tenison Road, Cambridge CB1 2TT, UK; E-mail: oryx@fauna-flora.org; Fax: +44 (0)1223 461481.  
 
Oryx web site: http://uk.cambridge.org/journals/orx  
Oryx is covered by Biological Abstracts, BIOBASE/Current Awareness in Biological Sciences, Current Contents 
Agriculture, Biology and Environmental Science, Science Citation Index, SciSearch, Research Alert and Ecology 
Abstracts. 

 
Code of Conduct for researchers contributing articles  
  
Oryx is concerned above all with the conservation of wild species. It is essential, therefore, that all those who contribute 
articles to the journal adhere to the highest ethical and legal standards in the field. In particular:  
 
1. All research must have the necessary approvals and permits from appropriate institutions and statutory authorities in 

both the host country and the researchers’ country of origin (if different).  
 
2. Any intellectual property rights on data and results obtained from the research must be managed within the legal 

requirements of the host country and be shared fairly among the participants, especially those from the host country. 
Such arrangements should be formalized prior to initiating the research through prior informed consent by the host 
country and institutes. Research should not infringe local rights in intellectual property. If research is carried out in a 
host country that has few legal requirements for such work, researchers should follow the standards of their country of 
origin.  

 
3. Oryx recognizes the importance of capacity building as an important component of conservation activity, as well as the 

importance of full involvement by all stakeholders in research activity. Therefore we recommend that:  
•             any social, anthropological or ethnobiological research should follow the highest standards of research ethics;  
•             researchers should confirm that their research conforms to the standards set out by a reputable source, such as 

the guidelines developed by the British Sociological Association, which are based on the ethical codes 
produced by the American Sociological Association, the Association of Social Anthropologists of the 
Commonwealth, and the Social Research Association (http://www.britsoc.co.uk/).  

 
4. Any research undertaken in a foreign country should, wherever possible, be based on active collaboration with 

appropriately qualified and experienced individuals from the host country. One objective of the research should be, 
where necessary, to enhance the capacity of scientific and technical staff in the host country.  
•          Copies of any reports and publications resulting from the research shall routinely be provided to all relevant 

institutions in the country where the research is being undertaken. Wherever appropriate, researchers from the 
host country should be included as co-authors of all relevant publications.  

•              Where appropriate, the results of research should be reported back to relevant local and national 
organizations.  
•         Where research involves fieldwork in areas occupied by people, or affects species or ecosystems within 

which people have de facto or de jure tenure rights or cultural connections, it should be carried out 
in a way that respects local beliefs, economic and cultural interests, and rights.  

•         Where relevant, research should involve the participation of local partners, and should have regard for the 
enhancement of local capacity to understand and manage ecosystems and populations.  

 
5. Field researchers should adopt the highest precautionary standards to avoid the accidental introduction and distribution 

of invasive and pathogenic organisms.  
 
6. Researchers are encouraged to adopt existing IUCN/SSC guidelines (e.g. on reintroductions and invasive organisms) as 

a framework for professional procedure, and are encouraged to design their studies and research to match the research 
and management needs stated in SSC Action Plans and National Biodiversity Action Plans.  

 
7. Research on species should wherever possible be non-intrusive, but it is recognized that responsible collection of data by 

intrusive means may be necessary in some cases. Moreover, useful research can be conducted using specimens taken or 
killed by others (for example, as part of wildlife management operations). The following guidelines for the treatment of 
individual specimens should be followed.  
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 (a) In cases where specimens are collected and/or killed by the researcher:  
•              data collection involving the killing of an organism should only take place when such collection is essential to 

the scientific integrity of the research being undertaken;  
•              the number of specimens collected should be the absolute minimum required for research integrity;  
•              the specimens collected should not be of species that appear on national or international lists of threatened 

species unless they are necessary for the purposes of research aimed at enhancing their conservation. In such cases, 
the researchers must have the appropriate permits from the relevant statutory authority.  

 
 (b) In cases where information is collected from specimens that have been killed by others: if data collection makes use of 

existing game control, hunting or harvesting operations, it should take place in such as way that no additional mortality 
occurs as a result of the research, either directly or indirectly (e.g. through increased demand).  

 
8. Animal capture and handling techniques should conform to the highest standards of animal welfare. If animals are to be 

killed they must be killed humanely. Researchers should confirm that they have followed a code of conduct from a 
reputable source, such as that developed by the Association for the Study of Animal Behaviour and the Animal 
Behaviour Society - see Dawkins & Gosling (1992) Ethics in Research on Animal Behaviour, Academic Press, London, 
or Animal Behaviour, (2001) 61, 271-275 (also available at 
http://www.elsevier.com/inca/publications/misc/622782guide.pdf).  

 
This Code of Conduct was developed by Dr Bill Adams (University of Cambridge), Dr Andrew Balmford (University of 
Cambridge), Dr Jeffrey A. McNeely (IUCN - World Conservation Union), Dr Mike Maunder (National Tropical Botanical 
Gardens, Hawaii), Dr E.J. Milner-Gulland (Imperial College London), Professor Paul Racey (University of Aberdeen) and 
Dr John G. Robinson (Wildlife Conservation Society).  
 
As published in Oryx 35(2), 99-100, with minor modification. 
 
Guidelines for the preparation of Figures & Plates  

 

General Instructions  
Figures are printed at widths of 79, 107.5 and 165 mm; wherever possible design for widths of 79 or 107.5 mm. 
Figures should preferably be submitted in electronic format, attached to an e-mail note or on a CD-ROM. Large 
electronic files can be compressed as zip files (zip software can be obtained from http://www.winzip.com and other 
internet resources). Colour plates and figures can be printed, but only at the author’s expense; contact the Editorial 
Office (oryx@fauna-flora.org) if you require a costing.  
 
Figures  
Whenever possible, submit figures as electronic files. The preferred format for submission of line artwork, such as 
maps and graphs, is encapsulated postscript (eps) format; most drawing and mapping software can export to this 
format. If in doubt about the quality or format of a figure, contact the Editorial Office and/or send a test file.  
 
If figures are drafted by hand they should be in black ink on strong white or translucent paper. They will generally 
reproduce at a better quality if drawn originally at a larger size, for later reduction. In this case line thickness and 
fonts size (see below) needs to be increased appropriately; e.g. to achieve a font size of 10 points at final size, for a 
figure drafted at 150% of final size, use a font size of 15 points.  
 
In general any manuscript that involves a study site or specific location will require a map figure. Maps must: 1) be 
surrounded by a thin-line box, 2) be geographically referenced either with a few inward-pointing latitude and 
longitude tic marks or with a small inset map indicating the location of the main figure, 3) have a scale bar in km, 
and 4) all lines such as roads and rivers should, wherever appropriate, extend to the edge of the figure. If the main 
figure has latitude and longitude tic marks then a N arrow is not required.  
 
For all figures use line thicknesses in the range of 0.5 - 1.5 points (approximately 0.15 - 0.5 mm), and font sizes in 
the range of 7 - 12 points. All fonts used in figures should be sans serif rather than serif, i.e. use a font such as Arial 
rather than a font such as Times Roman. All figure elements should be in black-and-white. If shading is required, use 
only a limited range of grey shades, generally not more than three. See recent issues of the journal for examples of 
suitably designed figures.  
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Plates  
 

 
Photographs should be referred to as plates in the text, and are usually set at a single-column width of 79 mm. If 
supplied as hard copy, photographs should preferably be glossy black-and-white prints. Black-and-white plates can 
be reproduced from colour slides or prints, but will only reproduce well if there is a range of colours and tones that 
will convert to a broad range of grey shades. 
 
 
Example plate (photograph by Jeremy Holden) reproduced in black-and-white from a colour 35 mm slide. Note that 
although the photograph is dark overall, it has a full range of shades from white through to black, and good contrast. 
  
Photographs can be submitted electronically, as TIFF (Tagged Image File Format) files. In order to achieve high 
quality reproduction, photographs must have been taken, or scanned, at an appropriate resolution. For example, to 
print a 35 mm slide at a column width of 79 mm, the original slide would need to be scanned at a resolution of 680 
dots (pixels) per inch. If in doubt, contact the Editorial Office or send the original slides or prints.  
 
In general plates will only be included in an article if they form part of the ‘evidence’ that is integral to the subject 
studied (e.g. a camera-trap photograph of a rare species), and if they are of good quality. However illustrative plates 
that are not otherwise essential to a manuscript may also be included; at the typesetting stage these may be utilized if 
there is space available. 

 
 


