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A compreensão dos processos ecológicos associados às interações 
animal-planta (tais como a frugivoria, predação e dispersão de 
sementes), e de sua relação com padrões espaciais, é essencial para a 
definição eficaz de estratégias de conservação da biodiversidade e de 
manejo de paisagens em diversas escalas (Figura 1).  

Avaliar a influência da posição de recursos alimentares no interior, 
borda e corredor de fragmentos florestais, bem como de outros 
elementos da estrutura da paisagem, na frugivoria.  

Financiamento 

Agradecimentos 

• Seleção de 15 paisagens com um fragmento focal cada; 

• Divisão do fragmento focal em três posições (interior, borda e 
corredor); 

• Seleção de 15 plantas por posição (Figura 2a); 

• Disposição de 15 frutos artificiais¹ por planta (Figura 2b) ; 

Aos técnicos de campo Carlos Fernando Sanches e Sérgio Nazaré 
pelo apoio no desenvolvimento do projeto e ao CNPq pela bolsa 
concedida. 

Figura 2 – Disposição dos frutos (a) na paisagem - em vermelho, interior; 
amarelo, borda e azul, corredor - e (b) na planta.  

• Tempo para verificar os frutos: 7 dias; 

• Classificação dos frutos em: a) consumidos por aves, mamíferos ou 
insetos; b) intactos ou c) removidos; 

• Análise de dados: modelos por múltiplas hipóteses concorrentes 
com base na teoria de informação de Akaike – AIC; 

• Os seguintes modelos e suas combinações serão utilizados: 

a) posição (interior, borda, corredor); 
b) porcentagem de cobertura vegetal no entorno e 
c) área 

Figura 1 – Sabiá-patas-amarelas, Turdus flavipes, predando o fruto da palmeira 
Euterpe edulis. Fonte: Lindolfo Souto/Science. 

Figura 4 – Resposta esperada da taxa de 
frugivoria em relação ao tamanho do 
fragmento (a) e à quantidade de cobertura 
vegetal (b). 

Figura 3 - Padrão esperado de 
resposta por posição, onde Cor 
= corredor, Bor = borda e Int = 
Interior. 

Os principais resultados esperados estão demonstrados nas figuras 
3 e 4. 


