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Introdução e Objetivos

Resultados e Discussão

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 mais eficaz de estratégias de
conservação da biodiversidade e de manejo de paisagens em
diversas escalas.
O presente estudo tem o objetivo de estimar a contribuição
relativa da posição no fragmento (interior, borda e corredor), do
tamanho do fragmento e da porcentagem de vegetação no
entorno sobre a frugivoria.

A frugivoria foi mais intensa nos corredores, seguido do ambiente
de borda, e menor no interior (Figura 2). Também houve uma
relação negativa entre a proporção de frugivoria e a área do
fragmento (Figura 3). Uma possível explicação é que aves
generalistas são mais abundantes nas posições corredor e borda
e a disponibilidade natural de recursos destes locais é
naturalmente baixa². Em contrapartida, o interior dos fragmentos
pode oferecer maior disponibilidade de recursos, que seriam alvo
da preferência das aves que ali se encontrem.

Métodos
A área de estudo compreende a região da Bacia Hidrográfica do
Rio Corumbataí, São Paulo. Foram selecionadas 14 paisagens e,
em cada uma delas, foram amostradas três posições (borda,
interior e corredor) de um fragmento focal.
O processo de frugivoria foi avaliado utilizando frutos artificiais
esféricos confeccionados com massa de modelar atóxica na cor
vermelha, sem odor e resistente à água¹. Os frutos foram fixados
em plantas distanciadas 50 metros entre si. Em cada posição
(interior, borda e corredor) foram selecionadas até 15 plantas,
conforme disponibilidade espacial, sendo dispostos 15 frutos por
planta (Figura 1). Os frutos foram verificados após sete dias,
sendo classificados em consumidos por aves, mamíferos ou
insetos, intactos ou removidos.

Figura 2 – Padrão de resposta da proporção de bicadas por posição na
paisagem.
a)

b)

Figura 3 – Resposta proporção de frugivoria em relação ao tamanho do
fragmento para bicadas (a) e mordidas.

Considerações Finais
Figura 1 – Disposição dos frutos (a) na paisagem - em vermelho, interior;
amarelo, borda e azul, corredor - e (b) na planta.

As análises estão sendo realizadas no ambiente R, por meio de
Modelos Lineares Generalizados (GLM) e abordagem de seleção
de modelos por múltiplas hipóteses concorrentes com base na
teoria de informação de Akaike – AIC.
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Tanto a posição, quanto o tamanho do fragmento e a porcentagem
de vegetação influenciaram o processo de frugivoria. Para manterse níveis mais adequados de biodiversidade seria indicado manejar
a paisagem de forma a aumentar a quantidade de habitat, o
tamanho do fragmento e a largura dos corredores, minimizando o
efeito de borda.
A compreensão de processos ecológicos relacionados às
interações animal-planta é essencial para a definição mais eficaz
de estratégias de conservação da biodiversidade e de manejo de
paisagens.
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