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1. INTRODUÇÃO  

A diversidade biológica atual é produto direto da evolução. A evolução é um processo dependente 

de mecanismos como: seleção sexual, seleção natural mutação, migração e deriva genética. Os mecanismos 

de pressão modulam a biodiversidade no nosso planeta, alimentando a diversidade genômica das espécies e 

selecionando indivíduos com características mais favoráveis a situações de estresse (via adaptações) 

(FUTUYMA 2006). As adaptações influenciam as interações ecológicas que pode levar a uma corrida 

armamentista, por exemplo: entre herbívoros e plantas, parasitas e hospedeiros (FUTUYMA & AGRAWAL, 

2009).  

As interações entre animal-planta podem ser responsáveis pelo desenvolvimento de defesas nas 

plantas, podendo ser mecânicas ou químicas (BELSKY et al. 1993). Estas defesas podem variar entre: a 

produção de tóxicos, metabolitos secundários, fenólicos e produtos voláteis, látex, tricomas, espinhos e 

outros (ALVES-SILVA & DEL-CLARO 2019; DUFFEY & STOUT 1996; DEL-CLARO & TOREZAN-

SILINGARDI 2012; BELSKY et al. 1993). Assim, as plantas desenvolvem estratégias para sobreviver ao 

ataque de herbivoros (LARA 1991) enquanto os herbívoros estratégias para superar as defesas das plantas 

(HAYNES, 1999).  

As estratégias desenvolvidas pelas plantas contra herbívoros (de porte grande a pequeno) podem ser 

variadas, começando por defesas físicas (espinhos, maior dureza foliar), químicas, mimetismo e mudanças na 

distribuição geográfica (DANELL et al, 2006). Assim, a pressão realizada por herbívoros podem estar 

relacionados ao surgimento de defesas nas plantas, e consequentemente alterando a estrutura morfológica da 

comunidade de plantas (HAYNES 2001; CHARLES-DOMINIQUE et al 2016).  

As espécies atuais de plantas possuem adaptações à megafauna (pleistocênica), que no passado era 

útil no contexto pleistocênico (riqueza de grandes herbívoros), porém hoje em dia estas adaptações não tem 

efeito (se considerarmos o tamanho da megafauna atual) (GALLETI et al, 2018). Esta ausência de pressão 

seletiva ocasiona mudanças nas frequências dos alelos, que a seleção natural pode agir favorecendo uma 

única característica, aumentando a frequência para conferir vantagens, seleção direcional; beneficiando 

indivíduos com fenótipos intermediários, seleção estabilizadora; e quando os extremos são mais favorecidos 

pelo ambiente que o fenótipo intermediário, como seleção estabilizadora (HARTL & CLARK 1997). 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

O trabalho foi dividido em duas partes: parte 1, revisão de literatura para saber qual era a 

megafauna pleistocênica e parte 2 os efeitos da megafauna pleistocênica da comunidade de plantas do 

Cerrado.  
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Revisão de literatura 

Foi utilizado como fonte de pesquisa artigos científicos encontrados em sites de busca: Periódicos 
da capes (http://www.periodicos.capes.gov.br), Google Scholar (http://scholar.google .com.br), Scielo 
(http://www.scielo.org), Scopus (https://www.scopus.com), Web of Science, teses e dissertações. Foram 
utilizadas as seguintes palavras chaves Megafauna, pleistoceno, Quaternário e as interações entre elas. 
Todos os artigos encontrados foram analisados, a fim de avaliar se eles realmente abordam a proposta 
desta revisão. 
 

Efeito da megafauna pleistocênica da comunidade de plantas do Cerrado 

  

As coletas das plantas do Cerrado com defesa mecânica foram realizadas nas principais trilhas do 

Parque Estadual da Serra das Andorinhas/Martírios, localizado na mesorregião Sudeste do Pará, no 

município de São Geraldo do Araguaia, região montanhosa de transição entre a floresta amazônica e o 

cerrado. Percorremos a trilha da Cachoeira Véu de Noiva, trilha da Casa de Pedra, trilha da cachoeira do 

Urubu e uma trilha de monitoramento da biodiversidade, totalizando 20 ha. 

Para as análises estatísticas, o DAS (diâmetro na altura do solo) foi medido para ser utilizado como 

co-variável das variáveis dependentes (tamanho e densidade de espinhos), para determinar se há efeito da 

idade da planta. Os dados obtidos foram submetidos a distribuição de frequências com um teste de Shapiro-

Wilk com alfa de 0,95 para determinar a normalidade dos dados. Foram feitas análises da distribuição dos 

dados através da análise de skewness (assimetria), com o intuito de verificar a assimetria das caudas da 

distribuição: g>0 cauda à direita (assimétrica), g<0 cauda à esquerda (assimétrica) e g=0 distribuição 

aproximadamente simétrica. As análises de dados só foram feitas para as espécies que tivessem tamanhos 

populacionais de no mínimo cinco indivíduos. 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o presente momento nossas interpretações Paleo-ecológicas durante o Pleistoceno, estão 

baseadas nas seguintes ordens: Carnivora, Pilosa, Cingulata, Proboscidea, Notoungulata, Perissodactyla, 

Artiodactyla e Litopterna (CARTELLE, 1999; MACFADDEN, 2005; MCDONALD, 2006; SILVA, 2009; 

VIZCAINO, 2009). Onde encontramos 38 espécies da megafauna distribuídas em 15 famílias, sendo a 

Milodontidae a família com maior riqueza (7 espécies). As preguiças gigantes da ordem Pilosa são os 

melhores candidatos para uma análise da herbivoria sobre a vegetação nos dias atuais, já que estes animais 

predavam um grande número de espécies vegetais que ocorrem nos dias atuais.  

No total foram amostradas dezessete espécies de plantas distribuídas nas seguintes famílias: 

Arecaceae (Mauritiella armata, Bactris setosa, Bactris sp.), Fabaceae (Bauhinia sp., e quatro Mimosoideas 

não identificadas), Rubiaceae (Uncaria sp.), Rutaceae (Zanthoxyllum),  e  7 plantas não identificadas 

(trepadeira, uma moreira e outras cinco sem nome popular) estas plantas correspondem a comunidade de 

plantas com defesas físicas do Cerrado. 

 

Efeito da megafauna na comunidade de plantas 

A idade das plantas (DAS) não exerce efeito para o tamanho eabundância de espinhos (p = 0,99; p 

= 0.37 respectivamente). Assim estas características estão sendo influenciado por outros fatores, como 

herbivoria e/ou clima. Encontramos que a comunidade apresentam plantas com espinhos pequenos e em 

baixa quantidade (g = 1,45 e g = 3,76, respectivamente). Estes resultados sugerem que a comunidade de 

plantas do cerrado não está sob o efeito da pressão seletiva da megafauna pleistocênica, no entanto indica 

que está sob o efeito de uma megafauna menor do que a pleistocênica (megafauna atual).  

 

Efeito da megafauna nas populações das espécies de plantas 

Apenas quatro espécies, Bactris sp., Bactris setosa, trepadeira sp1 e n.i. sp8 foram utilizadas nas 

análises (populações maior do que 5 indivíduos). A idade da planta teve efeito para Bactris setosa, onde 

plantas mais velha apresentam maior quantidade de espinhos (p < 0.01). Entre as espécies, apenas a 
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população de Trepadeira sp1 apresentou tendência a espinhos grandes. O que pode sugerir: (1) resposta da  

pressão exercida pela megafauna pleistocênica nos dias atuais ou (2) forte pressão da megafauna atual, 

selecionando indivíduos com espinhos grandes. As outras populações as características de defesas 

encontram-se em baixa quantidade e com tamanhos reduzidos, provavelmente sofrendo pressão da 

megafauna holocênica. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na literatura e no presente trabalho assumimos que as preguiças gigantes foi a principal 

força seletiva que atuou sobre a comunidade de plantas, tal pressão seletiva resultou em mudanças na 

composição de espécies e na estrutura da comunidade vegetal do Pleistoceno e nos dias atuais (HAYNES, 

2001). Porém, cervídeos, equídeos, camelídeos, mastodontes, toxodontes, gliptodontes e pampatérios, teriam 

produzido efeitos parecidos aos das preguiças gigantes. 

A comunidade de plantas do Cerrado não está sobre o efeito da megafauna pleistocênica. Pelo o 

fato das defesas físicas das plantas atuais (espinhos pequenos e em baixa quantidade) ser uma resposta 

adaptativa de uma fauna de herbívoros menor do que a megafauna pleistocênica, ou seja, estão tendo efeito 

da herbivoria da megafauna holocênica (atual). A única população que pode está sobre os efeitos da 

megafauna pleistocênica é da Trepadeira sp1. Entretanto, mais estudos deveriam ser feito para calcular a taxa 

de mutação dos genes dessa espécie para relacionar com o tempo evolutivo. 
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