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RESUMO 
 
Alterações antrópicas no nível de paisagens afetam de maneiras distintas os 

diversos grupos de animais e plantas. Tais alterações afetam a composição de 

espécies e estrutura de comunidades de mamíferos e aves, resultando na perda de 

funções ecológicas essenciais para a manutenção das florestas. Dentre os 

processos que podem ser mais afetados inclui-se a frugivoria e a predação de 

sementes. Desta forma, avançar os conhecimentos de como a paisagem e os tipos 

de ambientes influenciam tais processos é essencial para a proposição de 

estratégias que beneficiem a conservação da biodiversidade e manutenção de 

processos ecológicos. Este estudo tem por objetivo responder qual a contribuição 

relativa da proporção de vegetação florestal, do tipo de ambiente e sua interação 

sobre a predação de sementes e frugivoria. Estudamos quatro tipos de ambientes: 

interior de floresta continua, fragmento florestal, borda de floresta e corredor 

florestal. O estudo foi realizado em uma região de ecótono entre os biomas 

Amazônia e Cerrado no estado de Mato Grosso, Brasil. Nessa região foram 

selecionadas 17 paisagens, representando um gradiente de quantidade de floresta 

de 10% a 86% em um raio de 3 km. Nessas paisagens avaliamos a frugivoria 

utilizando frutos artificiais e a predação de sementes utilizando sementes de 

amendoim e girassóis. Nossos resultados sugerem que a frugivoria por aves foi 

positivamente relacionada a proporção florestal para aves de médio e grande porte, 

bem como para a frugivoria total por aves, entretanto a magnitude do efeito variou 

de acordo com o grupo de aves. Já a frugivoria por pequenos mamíferos apresentou 

relação negativa com a proporção florestal, sem muito efeito acima de 0,3 de 

quantidade de floresta. A predação foi influenciada apenas marginalmente pela 

proporção florestal. Em termos gerais observamos que o tipo de ambiente não 

influenciou a frugivoria e nem a predação de sementes. Com isso, nossos resultados 

demonstram que a cobertura florestal tem um duplo efeito negativo na dispersão de 

sementes, uma vez que reduz a frugivoria e aumenta as taxas de predação. Dessa 

forma, para a manutenção de funções e serviços ecossistêmicos em que a predação 

e frugivoria são processos importantes, devemos levar em consideração a 

quantidade de floresta remanescente na região de interesse. 

Palavras Chave: Processos Ecológicos, Frutos artificiais,  Interações Ecológicas, 

Perda de habita 



        
  

 
 

 

ABSTRACT 
 
Human changes at the landscape level affect different groups of animals and plants 

in different ways. Such changes affect species composition and mammal and bird 

community structure, resulting in the loss of essential ecological functions for forest 

maintenance. Among the most affected processes are the frugivory and seed 

predation. Thus, advancing the knowledge of how the landscape and environment 

types influence such processes is essential for proposing strategies that benefit the 

conservation of biodiversity and the maintenance of ecological processes. This study 

aims to assess the relative contribution of forest vegetation proportion, environment 

type and their interaction on seed predation and frugivory. We studied four 

environment types: continuous forest interior, forest fragment, forest edge and forest 

corridor. The study was carried out in an ecotone region between Amazon and 

Cerrado biomes in Mato Grosso state, Brazil. In this region, 17 landscapes were 

selected ranging from 10% to 86% of forest cover in a radius of 3 km. In each 

landscape we evaluated frugivory using artificial fruits and seed predation using 

peanut and sunflower seeds. Our results suggest that frugivory by birds was 

positively related to forest proportion for medium and large birds, as well as to total 

frugivory by birds, however the magnitude of the effect varied according to the group 

of birds. Frugivory by small mammals, on the other hand, showed a negative 

relationship with forest proportion, without much effect above 0.3 of forest. Predation 

was only marginally influenced by forest proportion. In general, we observed that 

environment type did not influence frugivory or seed predation. Our results 

demonstrate that forest cover has a double negative effect on seed dispersal, since it 

reduces frugivory and increases predation rates. Thus, in order to maintain 

ecosystem functions and services in which predation and frugivory are important 

processes, we must take into account the remaining forest amount in the region of 

interest. 

 

Keywords: Ecological Processes, Artificial Fruits, Ecological Interactions, Habitat 

Loss 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Alterações antrópicas são apontadas como as principais causas de extinção 

de espécies (Butchart et al., 2010). Em decorrência, ocorre  o comprometimento de 

diversos processos ecológicos (frugivoria, dispersão de sementes, fluxo de 

nutrientes, fluxo gênico, etc.), sendo esses efeitos mais intensamente observados 

em regiões Neotropicais (Laurence; Vasconcelos, 2009; Ceballos et al., 2015; 

Haddad et al., 2015; Betts et al., 2017). Os processos ecológicos decorrentes das 

interações entre animais e plantas são essenciais para a manutenção e recuperação 

das florestas tropicais (Jordano et al., 2011, Devoto et al., 2012). Dentre esses 

processos destacamos a frugivoria, que possui relação direta com a dispersão de 

sementes, influenciando na dinâmica das comunidades vegetais (Jordano, 2000, 

Sekercioglu et al., 2004, Wandrag et al., 2017). Assim como a frugivoria, a predação 

de sementes também tem grande influência nas comunidades vegetais (Diaz et al., 

1999). Por meio dela, sementes mais abundantes tem suas populações controladas 

(Silman et al., 2003), permitindo que espécies menos competitivas ou menos 

abundantes tenham chances de germinar (Hulme, 1998; Beckage & Clark, 2005). 

Com isso, entender melhor como esses dois processos são afetados pela perda e 

alteração dos habitats naturais pode contribuir para entender o futuro desses 

ambientes influenciados pelo processo de antropização.  

 Nas regiões Neotropical, as florestas têm sido substituídas principalmente 

pela agricultura, pecuária e urbanização (Foley, 2005). Essas alterações causam a 

perda de habitat natural e fragmentação. Os principais efeitos desses processos são 

a redução do tamanho médio das manchas,  aumento do grau de isolamento entre 

manchas, redução da conectividade e aumento dos efeitos de borda (Fahrig, 2003). 

Além disso, essas modificações decorrentes da antropização resultam na criação de 

novos tipos de ambientes. 

  Com a remoção das florestas, as paisagens muitas vezes apresentam 

manchas florestais dispersas no espaço, sendo as mesmas com tamanhos e formas 

variáveis. Porções de florestas com tamanhos reduzidos (p.ex. < 1000 ha) e envoltas 

por matrizes antrópicas são denominados fragmentos florestais; entretanto, quando 

apresentam tamanhos muito maiores são denominados contínuos florestais. 

Todavia, essas denominações variam de região para região, dependendo 
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principalmente do foco do estudo ou avaliação, ou mesmo dos processos 

associados a modificação das paisagens. Outro elemento bastante comum em 

paisagens fragmentadas sãos os corredores florestais – i.e. elementos lineares que 

podem ou não unir manchas de habitat. Tais corredores são apontados como 

importantes para facilitar o movimento de fauna (Uezu et al., 2005; Martensen, 

Ribeiro, Banks-Leite, Prado & Metzger, 2012). Todavia, essa função dependerá da 

afinidade florestal ou sensibilidade à fragmentação que as espécies focais 

apresentam (Boscolo et al., 2008). Em geral, corredores florestais são formados ou 

mantidos às margens de rios e entorno de nascentes, porém também ocorrem em 

outras condições dentro da paisagem. Por fim – porém sem esgotar os tipos de 

ambientes formados durante as modificações das paisagens – a interface entre 

floresta e os ambientes antrópicos é denominada como borda florestal (Ries et al., 

2004, Harper et al., 2005). Esses ambientes apresentam alterações nas 

comunidades animais (Barlow et al., 2007) e maior mortalidade de árvores de 

grande porte (Laurence et al., 2000). Sendo assim, o efeito das bordas pode ser 

prejudicial para a biodiversidade, embora alguns processos e espécies se favoreçam 

desses ambientes ou condições (Harper et al;. 2005). 

 Esses novos ambientes apresentam características distintas do interior 

florestal e podem não ser tão adequados para algumas espécies da fauna e flora 

que são especializadas em ambientes florestais. Dentre as principais diferenças 

destacam-se a maior entrada de luz, perda de umidade e uma maior mortalidade de 

árvores (Laurance et al., 2002). Por outro lado, algumas espécies toleram essas 

alterações e podem se beneficiar dos processos e formações decorrentes da 

fragmentação (sensu Fahrig, 2003), aumentando suas abundâncias (Beca et al., 

2017). Sendo assim, além do tamanho do fragmento, o tipo de ambiente e a posição 

em relação a borda podem influenciar tanto a diversidade como a abundância da 

fauna (Martello et al., 2016).  

 As aves estão entre os grupos de animais que mais sofrem com a perda de 

habitat e fragmentação das paisagens (Boscolo et al., 2009; Martensen et al., 2012). 

A guilda dos frugívoros é particularmente afetada pelas mudanças no uso do solo 

(Tscharntke et al., 2008; Newblod et al., 2013). As aves são importantes para o 

processo de frugivoria, uma vez que apresentam elevada abundância e diversidade, 

bem como pela proporção com que consomem frutos (Francisco & Galetti, 2002; 
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Pizo & Galetti, 2010). Cerca de 80% das árvores e arbustos que ocorrem em regiões 

Neotropicais apresentam frutos carnosos favoráveis para serem consumidos, sendo 

as aves e mamíferos seus principais consumidores (Howe & Smallwood, 1982; 

Jordano, 1995; Markl et al., 2012). Nessa interação, as plantas são beneficiadas por 

uma dispersão mais eficiente, ampliando as chances de sobrevivência e 

desenvolvimento das sementes (Howe & Miriti, 2004), tendo influencia na riqueza de 

plântulas (Wandrag et al., 2017). Em contrapartida, os animais são favorecidos pela 

ingestão de nutrientes disponíveis nos tecidos vegetais (Deminicis et al., 2009).  

 Dessa forma, em virtude de seu impacto sobre as aves frugívoras, a perda de 

habitat pode comprometer o processo de frugivoria, reduzindo a eficiência da 

dispersão de sementes (Cramer et al., 2007; Herrera et al., 2011; Breitbach et al., 

2012). Em decorrência, essa combinação de redução da fauna frugívora e perda de 

habitat pode também comprometer a diversidade das comunidades vegetais, 

podendo resultar em alterações evolutivas nas comunidades vegetais. Esse é o caso 

do palmito juçara (Euterpe edulis) na Mata Atlântica, estudado por Galetti et al. 

(2013). Segundo os autores, na ausência de grandes frugívoros (i.e., defaunação; 

sensu Dirzo et al., 2014) e sob efeitos da fragmentação, as sementes de palmitos 

tem seus tamanhos reduzidos, comprometendo tanto o desenvolvimento potencial 

das futuras plantas, como também o fluxo gênico da espécie (Carvalho et al., 2015; 

2017). 

 A seleção dos frutos pelas aves pode ser influenciada por características das 

plantas, tais como o tamanho, a cor, a posição dos frutos nos galhos, além de sua 

abundância e fenologia (Galetti et al., 2003; Lira, 2003). O comportamento das 

espécies de aves também tem um papel fundamental no processo de frugivoria, uma 

vez que a habilidade da ave em realizar manobras para alcançar os frutos pode 

restringir a interação com algumas plantas (Pizo et al., 2019). Com isso, realizar 

estudos utilizando frutos encontrados na natureza – embora garanta as reais 

condições de campo – faz com que o grau de complexidade dos experimentos e 

análises sejam muito elevados. Assim, a utilização de frutos artificiais para avaliar a 

proporção de frugivoria se mostra como um método interessante, uma vez que 

permite a padronização de características de cor, posição nas plantas, tamanho, 

forma e quantidade, além de não dependerem de aspectos fenológicos das espécies 

vegetais (Alves-Costa, 2001).  
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 Entretanto, somente a dispersão pelos frugívoros não garante o sucesso de 

sobrevivência das sementes dispersas. A predação de sementes pré- e pós-

dispersão está entre as principais causas de mortalidade dessas sementes nas 

florestas Neotropicais (Holl & Lulow, 1997), tendo impacto direto no recrutamento de 

plântulas e assim  influenciando a diversidade e abundância de espécies vegetais 

(Diaz et al., 1999; Silman et al., 2003).   

 A comunidade formada pelos pequenos mamíferos roedores recebe destaque 

entre os predadores de sementes, apresentando maior influência do que mamíferos 

de grande porte no recrutamento de plântulas (Terborgh et al., 2001, DeMattia et al., 

2004, Paine & Beck, 2007). As populações de roedores são afetadas pelo grau de 

perturbação do ambiente (Baldissera e Ganade, 2005) e tendem a aumentar em 

paisagens e ambientes com redução da cobertura florestal (Terborgh et al., 2001, 

Pardini et al., 2004; Muylaert et al., 2019). Diversos fatores podem influenciar na 

predação de sementes, como sua composição química, tamanho e dureza (Chang & 

Zhang, 2014). No entanto, a abundancia dos predadores de sementes em uma 

localidade tem maior influência sobre a predação das mesmas (Garrote et al., 2019), 

assim como a disponibilidade de uma determinada semente (Horst & Venable, 

2017). Com isso, espera-se que as taxas de predação de sementes sejam maiores 

em regiões que apresentem maior grau de perturbação (Galetti et al., 2015).  

 Com o processo de fragmentação florestal ocorre a redução de abundância 

de espécies com maior dependência florestal, tanto de aves quando de mamíferos, 

chegando em alguns casos a extinção local e regional de espécies (Martensen et al., 

2012; Muylaert et al., 2016; Regolin et al., 2017; Nagy-Reis et al., 2019). Em 

decorrência, espécies com menor dependência florestal se favorecem nesses novos 

cenários, dando condições para essas espécies – como é o caso das espécies 

generalistas do ponto de vista de uso de habitat natural ou antrópico – se 

estabelecerem e aumentarem suas populações (Becca et al., 2017). Logo, a 

influência da fauna no recrutamento de plântulas, na herbivoria, na predação e na 

dispersão de sementes podem ser comprometidos com a perda e fragmentação de 

habitat, podendo ainda ter efeitos sobre a estrutura da vegetação a longo prazo 

(Forget et al., 1992; Redford, 1992; Wrigth, 2003; Jordano, 2006). 

 Com o potencial aumento de populações de espécies generalistas (i.e., que 

usam vários tipos de habitat) em paisagens fragmentadas (e.g. roedores; Pardini et 
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al., 2004), os processos ecológicos acima citados também podem ser afetados. Em 

decorrência, pode ocorrer a redução na intensidade de dispersão de sementes em 

detrimento do aumento da predação (Galetti et al., 2015). Assim, considerando que 

fauna e flora, processos ecológicos e modificações das paisagens estão 

intrinsecamente relacionados, compreender como os atributos da paisagem podem 

afetar esses processos ecológicos pode ampliar o conhecimento sobre como 

podemos definir estratégias mais eficientes de manejo. Com isto podemos identificar 

formas mais adequadas de se manter o melhor equilíbrio entre conservação da 

biodiversidade e manutenção de funções ecossistêmicas. 

 O presente estudo tem como objetivo avaliar os processos de frugivoria e 

predação de sementes respondendo às seguintes perguntas: 1) a proporção, 

riqueza de marcas e diversidade de frugivoria está relacionada com cobertura 

florestal da paisagem? 2) a redução da proporção de floresta aumenta a chance de 

predação de sementes? 3) existe interação entre os tipos de ambientes da paisagem 

(interior, borda, corredor florestal e contínuo florestal) e cobertura florestal na 

influência da frugivoria e da predação de sementes? Esperamos que: 1) A frugivoria 

(Figura 1.1) seja positivamente relacionada a proporção de cobertura florestal devido 

a uma maior abundância de frugívoros em paisagens com maiores coberturas 

florestais (Tscharntke et al., 2008); 2) A predação de sementes deve reduzir com o 

aumento da cobertura florestal da paisagem devido ao maior controle das 

populações roedores pelos mamíferos de médio e grande porte (Galetti et al., 2015) 

(Figura 1.1); 3) O número de frutos com interações será maior nos ambientes de 

Borda, Corredor e Fragmentos devido a presença de um número maior de espécies 

generalistas (Figura 1.2), nas a diversidade dessas interações será maior no interior 

de florestas Em decorrência desses padrões esperados, deve ocorrer interação 

entre tipos de ambientes e proporção de cobertura florestal para os processos 

analisados (Figura 1.2); 4) Esperamos que essa influência da cobertura florestal na 

frugivoria seja mais forte em corredores florestais (Figura 1.3) e em relação as 

diversidade de marcas esperamos que  será maior no interior de florestas com 

maiores porcentagens de cobertura florestal e também estará mais relacionada com 

a cobertura florestal, pois ambientes mais florestados apresentam maior diversidade 

de frugívoros. Em coberturas florestais baixas esperamos que a diversidade seja 

maior nos ambientes antropizados devido a presença de espécies de ambiente 
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aberto e aumento no número de espécies generalistas (Figura 1.3). Com isso, 

haverá maior frugivoria nos corredores e nas bordas por serem ambientes onde 

espécies mais generalistas são dominantes; A predação de sementes será maior em 

ambientes com menor cobertura florestal, sendo que essa relação será mais forte no 

interior de florestas devido a maior sensibilidade das comunidades desses 

ambientes as perdas de cobertura florestal (Figura1.3).  
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Figura 1: Resultados esperados para: (1) taxa de Frugivoria = linha preta, Diversidade de Marcas de 
Frugivoria = linha vermelha e Predação de sementes = linha azul; (2) taxa de Frugivoria por ambiente 
e diversidade de marcas por ambiente; (3) Frugivoria, diversidade de marcas e predação de 
sementes em cada tipo de ambiente.  

 

2. MÉTODOS 
 
2.1 Área de Estudo  
 
 O estudo foi realizado na região que envolve a fazenda Tanguro, próximo a 

cidade de Canarana, Mato Grosso, Brasil (52,3473º W; 12,8901º S; Figura 2). A 

região faz parte da Amazônia Legal Brasileira (IBGE, 2014) e apresenta 

características de um ecótono entre os biomas Amazônia e Cerrado. O 

desmatamento da região iniciou-se na década de 1980 quando as florestas foram 

substituídas por pastagem, sendo posteriormente substituídos por plantações de 

soja que atualmente são predominantes na paisagem da região. A precipitação 

anual média da região é de 1.770 mm (2005-2011) e as chuvas mensais de maio a 

agosto são tipicamente abaixo de 10 mm (Rocha et al., 2013).  
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Figura 2: Localização da região de estudo, com destaque para as paisagens amostradas e para a 
variação da quantidade de florestas, onde em amarelo são apresentados círculos com raio de 3 km. 
 

2.2 Seleção das paisagens e pontos amostrais 
 

 O mapeamento de uso e cobertura do solo foi realizado na escala de 1:30.000 

com o auxílio do programa ArcMap® e seus mapas bases datados de 2011 e 2012. 

Para as finalidades do presente estudo, o mapa foi composto por duas classes: 1) 

Florestas = formações florestais primárias ou secundarias; 2) Não Florestas = 

agriculturas, pastagens, estradas, áreas urbanas, construções rurais, lagos e 

represas. Com base nesse mapeamento foram selecionadas 17 paisagens com 3 

km de raio a partir do centroide representando um gradiente de proporção de 

cobertura florestal (0,11 a 0,85 de floresta; Figura 2). A distância entre centroides 

pareados de cada paisagem é de pelo menos 7 km, evitando-se a sobreposição 

entre os raios de 3 km, minimizando assim a autocorrelação espacial (Fortin & Dale, 

2005). Em cada paisagem foram identificados três pontos amostrais com distância 

de pelo menos 1 km entre si. Os pontos de cada paisagem foram distribuídos em 3 

tipos de ambientes em cada paisagens, sendo eles  a) interior de fragmento de 

floresta (>70 m da borda de fragmentos com áreas < 300 ha) ou b) interior de 

floresta contínua (> 200 m da borda para áreas maiores que 1000 ha); c) borda de 

floresta (distâncias entre 0 a 50 m da borda, independentemente do tamanho dos 

fragmentos ou contínuos florestais) e d) corredores florestais, geralmente com 

larguras < 70 metros, ao longo de matas ciliares e envoltos por matriz  agrícola. 

Dessa maneira, cada uma das paisagens amostradas teve três ambientes 

amostrados. No caso dos corredores não fizemos distinção se os mesmos 

conectavam fragmentos, fragmentos a contínuos florestais, ou mesmo se eles eram 

apenas segmentos estreitos de florestas dispersos na paisagem sem conectar 

nenhuma mancha florestal.  

A Figura 3 ilustra com detalhes a distribuição dos pontos em uma das paisagens. 

Para cada ponto de cada paisagem foi calculada a proporção de cobertura florestal 

nos raios de 1 km e 3 km. Isto nos permitiu analisar como as variáveis respostas 

(frugivoria e predação) seriam influenciadas pelas duas escalas espaciais de 

análise. 

Sendo assim foram amostradas 17 paisagens formadas por Buffers de 3 km. Cada 

Paisagem com 3 pontos de amostragem distribuídos em diferentes tipos de 
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ambientes dentro da paisagem. ao mesmo tempo obtivemos 17 pontos amostrais 

em ambientes corredores florestais, 17 em bordas florestais, 10 em interiores de 

florestas continuas e 7 em interiores de fragmentos.    

 

2.3 Experimento de Frugivoria 
 
 As amostragens foram realizadas na estação seca, entre os meses de maio e 

agosto de 2018. Em cada ponto amostral foram selecionadas 10 plantas com 

distância mínima de 40 metros entre si (Figura 3, I). As árvores ou arbustos 

selecionados possuíam galhos firmes e expostos, onde foram fixados frutos 

artificiais de cor vermelha. Essa cor foi escolhida por ter se mostrado mais atrativa a 

aves nas florestas tropicais (Alves-Costa, 2001; Galetti et al., 2003; Arruda et 

al., 2008) (Figura 3 II). Tomou-se o cuidado de selecionar plantas que não 

possuíssem frutos naturais, minimizando a chance de que frutos naturais 

interferissem no experimento por atraírem a atenção das aves. Nesses pontos foram 

fixados 10 frutos artificiais feitos de massa de modelar atóxica, com diâmetro 

aproximado de 1,5 cm. Os frutos foram dispostos entre 1,5 e 2 metros de altura 

(Figura 3 II). Dessa forma, cada ponto amostral recebeu 100 frutos artificiais (10 

frutos x 10 plantas) e cada paisagem 300 frutos (100 frutos por ambiente x 3 

ambientes). Os frutos ficaram expostos pelo período de sete dias. Após esse 

período os frutos foram checados para verificar a existência de marcas de interações 

pela fauna.  

  As marcas foram contadas e classificadas de acordo com o apresentado no 

anexo S1. Posteriormente as marcas foram divididas pelo grupo taxonômico (aves, 

mamíferos e invertebrados), sendo que as aves foram diferenciadas em três sub-

grupos (pequeno, médio e grande porte) – ver material suplementar S2. Com base 

nessas marcas, estimamos tanto a proporção de frugivoria por ponto amostral 

(variando de 0 a 1) e paisagem assim com a riqueza e diversidade de marcas de 

frugivoria. Em alguns pontos foram instaladas armadilhas fotográficas para registro 

dos animais que interagiram com os frutos e posterior validação da classificação das 

marcas.   

 A diversidade de marcas foi calculada utilizando o índice de Shannon (Shannon, C. 

E., Weaver, W. 1949). Essas e as demais análises estatísticas foram realizadas no 

programa R versão 6.3.1. (R Core Team, 2019). 
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2.4 Predação de sementes 
 
 Os experimentos de predação de sementes foram realizados nos mesmos 

locais e data dos experimentos de frugivoria. Cada experimento contou com 10 

sementes de girassol e 10 sementes de amendoim, num total de 20 sementes por 

ponto, dentro do tipo de ambiente e dentro de cada paisagem. As sementes foram 

dispostas diretamente no solo, sendo antes retirada a serrapilheira. Os 

agrupamentos de 10 sementes do mesmo tipo foram a colocados uma distância de 

aproximadamente 0,5 m entre eles diretamente abaixo da árvore ou arbusto onde 

foram colocados os frutos artificiais. As sementes permaneceram em campo por sete 

dias. Após esse período, realizamos a contagem e verificação das sementes. Foram 

consideradas como predadas as sementes removidas ou que apresentavam marcas 

de predação. Mesmo que a remoção de sementes possa caracterizar uma eventual 

dispersão, para este estudo consideramos como predação.   
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Figura 3:  I: Exemplo da distribuição dos pontos amostrais de uma paisagem e dos subpontos em 
cada tipo de ambiente. As cores representam os tipos de ambientes: vermelho= borda de floresta; 
amarelo= corredores florestais; verde= interior de floresta;  II: Exemplo da disposição dos frutos 
artificiais em arbusto e arvores; III: Exemplos de marcas de aves: a) e b) aves de pequeno porte,  c) e 
f) aves de grande porte, d) fruto com marca de ave de pequeno porte e marca de um invertebrado 
(círculo amarelo), e) aves de médio porte, g) marcas de roedor e h) marcas de marsupial. 
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2.5 Análise dos dados 
 

 Para responder as perguntas sobre qual o efeito da quantidade de habitat 

florestal sobre a frugivoria em paisagens, utilizamos regressões lineares e não-

lineares do tipo Generalized Linear Model (GLM; Zuur et al., 2009). As variáveis 

respostas foram a proporção de frugivoria (variando de 0 a 1 em cada paisagem), 

riqueza e diversidade de marcas (Índice de Diversidade de Shannon, calculado para 

cada paisagem). A variável explanatória foi a proporção de floresta na paisagem 

circular com raio de 3 km. Tanto para quantidade como para a riqueza e diversidade 

de bicadas utilizamos a distribuição normal no GLM (Zuur et al., 2009). No caso da 

frugivoria, as análises foram para proporção total (i.e. independente do agente 

potencial que interagiu com a semente (ave, roedor, inseto etc), porém também 

avaliamos a proporção por cada um dos grupos sendo eles a) aves; b) mamíferos e 

c) invertebrados. Dentro da categoria aves, também avaliamos a quantidade de 

marcas de acordo com o tamanho baseado na marca deixada no fruto (Anexo S2). 

As marcas que não atingiram o diâmetro total dos frutos foram consideradas como 

sendo de aves pequenas, marcas que atingiram as duas extremidades do fruto, mas 

não ultrapassaram foram categorizadas como aves médias, já as marcas com 

potencial para transpassar todo o diâmetro fruto e potencialmente o engolir inteiro 

foram consideradas como grandes.  

 Em relação ao efeito da proporção de floresta sobre predação de sementes, 

também utilizamos regressões lineares e não lineares, com distribuição binomial dos 

resíduos. A proporção de predação foi a variável resposta (0 a 1), enquanto a 

proporção de floresta foi a variável explanatória.  

  Utilizamos uma ANOVA para quantificar o efeito do tipo de ambientes sobre a 

frugivoria e predação. Para facilitar a interpretação gráfica, construímos violinplots, 

tendo-se as variáveis respostas no eixo Y, e os tipos de ambientes amostrados no 

eixo X.    

 Por fim, para avaliar a existência de interação entre proporção florestal e o 

tipo de ambiente sobre a predação de sementes e frugivoria, também utilizamos 

modelos do tipo Generalized Linear Model (GLM; Bolker et al., 2009). Neste caso, a 

proporção, riqueza e diversidade de marcas de frugivoria, bem como a proporção de 

sementes predadas foram consideradas variáveis respostas; a proporção de floresta 
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no raio de 1 km e 3 km partindo do ponto amostral foi a variável explanatória. As 

medidas foram realizadas comparando-se separadamente cada ambiente e suas 

respectiva variação de cobertura florestal.  

 

4. RESULTADOS  
 
 As marcas encontradas nos frutos artificiais foram classificadas em 20 tipos 

distintos, conforme o disposto no Anexo 1. Treze das marcas foram feitas por aves, 

três por invertebrados e quatro por mamíferos. Do total de 5.100 frutos, 24,1% foram 

marcados por aves, 14,1% por invertebrados e apenas 2,7% por mamíferos. Os 

frutos removidos representaram 6% das amostras e não foram contabilizados para 

nenhum dos grupos. Dentre as marcas deixadas por aves, tivemos uma dominância 

das aves de pequeno porte que representaram 68,4% do total, enquanto que aves 

de médio porte representaram 11,6% e aves de grande porte 20%. Em relação a 

predação de sementes, as de amendoim tiveram uma proporção de predação de 

94,1%, enquanto a proporção de predação do girassol foi de 42,3%. Combinando os 

dois tipos de sementes, a predação total foi de 68,2%. 

 Ao se avaliar o efeito da proporção de floresta sobre a frugivoria observamos 

que a frugivoria por aves de grande porte foi positivamente relacionada à proporção 

de floresta (R2=0,51; p=0,001), o mesmo ocorrendo para as aves de médio porte 

(R2=0,25; p=0,04). Já para a frugivoria total por aves, embora também positivamente 

influenciada pela proporção de florestas, apresentou apenas efeito marginalmente 

significativo (R2=0,17; p=0,11). A frugivoria por aves de pequeno porte não 

apresentou nenhuma tendência em relação a cobertura florestal. A Figura 4 

apresenta os principais gráficos relacionados à influência da proporção de florestas 

sobre a frugivoria, sendo os demais gráficos e suas respectivas significâncias 

apresentados no Material Suplementar.  
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Figura 4: I) Relação entre Frugivoria por aves e proporção florestal; II) Relação entre Frugivoria de 
cada classe de ave e a proporção florestal para aves de pequeno porte, de  médio porte e de grande 
porte. Intervalo de confiança de 95% é apresentado com linhas tracejadas. 
 

 Ao avaliar o efeito da proporção de florestas sobre a frugivoria por mamíferos, 

observamos um efeito altamente significativo (R2=0,35; p=0,01), no entanto a 

relação foi negativa (Figura 5), com uma possível estabilização para níveis baixos de 

frugivoria acima de 0,3 de proporção florestal.  
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Figura 5:  Relação entre Frugivoria por mamíferos e cobertura florestal no raio de 3 km.  
 

 Analisando as aves de grande porte em cada um dos ambientes encontramos 

uma correlação positiva e significativa em relação a cobertura florestal nas bordas 

florestais (Figura 6). Muito embora o R² seja 0,34 (p=0.03) e 0,28 (p=0,02) para os 

raios de 1 km e 3 km, respectivamente. Os resultados para os demais ambientes 

não foram significativos, assim como para os demais grupos – Ver Material 

Suplementar (Figura S4). 

 
Figura 6: Relação entre frugivoria por aves de grande porte e proporção florestal no entorno de 3 km 
e 1 km, nos diferentes tipos de ambientes. Intervalo de confiança de 95% é apresentado com linhas 
tracejadas. 
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 A riqueza das marcas apresentou relação positiva e significativa em função da 

proporção de florestas nos ambientes de interior de florestas nas escalas de 1 km e 

3 km.  No interior de fragmentos florestais a relação foi marginalmente significativa 

para a escala de 1 km (Figura7). Ver material suplementar para detalhes dos 

resultados não apresentados nas figuras acima (Figura S5). 

 
Figura 7: Relação entre riqueza de marcas e a proporção florestal no entorno de 1 km e 3 km, nos 
diferentes tipos de ambientes.  

 
 A predação de sementes foi negativamente influenciada pela proporção 

florestal, entretanto não apresentou efeito significativo (R2=0,21; p=0,07).  Também 

não foram registrados efeitos significativos na interação entre proporção florestal e 

tipo de ambiente sobre a predação de sementes (Figura 8). 

 



        
  

25 
 

 
Figura 8: Relação entre a predação total de sementes em função da proporção florestal por tipo de 
ambiente. 
 

 
5. DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 Neste estudo foi possível comprovar os efeitos da perda de habitat no 

processo de frugivoria. Sendo que esses efeitos foi mais pronunciado quando vistos 

em uma escala de paisagem e para aves de maior porte. Embora não tenhamos 

resultados significativos para a predação de sementes notamos uma tendência de 

redução da pressão de predação conforme o aumento da cobertura florestal assim 

como proposto por Galetti et al 2015 na Mata Atlântica.    
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5.1 Frugivoria 
 
 Registramos uma dominância de aves nas interações de frugivoria, quando 

comparados a mamíferos e insetos. Essa dominância já era esperada, uma vez que 

as aves se orientam visualmente e o uso de frutos artificiais em cor vermelha é 

atrativo (Wheelwright & Janson, 1985; Arruda et al., 2008). A utilização de odores 

atrativos nos frutos potencialmente aumentaria a frugivoria por mamíferos (Barcelos 

et al., 2012). Mesmo com poucos dados desse grupo, podemos notar um claro 

padrão de limiar (Pardini et al., 2010) em 30% de cobertura, onde após esse limiar 

quase não temos interações de frugivoria com esse grupo. Estudos mostram que 

pequenos mamíferos podem experimentar aumentos em suas populações com a 

perda de cobertura florestal (Pardini et al., 2005; Dirzo et al.,  2014; Galetti et al., 

2015) e com o aumento da abundância, maiores são as probabilidades desses 

animais encontrarem os frutos ao acaso, uma vez que os frutos não apresentam 

qualquer atrativo a esses animais. Da mesma forma que para os mamíferos, os 

frutos artificiais também não se apresentam atrativos para a maior parte dos 

invertebrados. A união desses fatos – aliados a baixa ocorrência de interações 

desses dois grupos – fez com que as interações com aves fossem mais expressivas.  

 Com base nas marcas encontradas nos frutos e registros realizados 

experimentalmente pelas armadilhas fotográficas, entendemos que diferentes aves 

podem realizar um mesmo padrão de marca, mas que cada espécie é capaz de 

gerar apenas um tipo de marca no fruto, corroborando com o observado por Arruda 

(2008). Adicionalmente, sugerimos a separação dessas marcas em três classes de 

tamanhos, que estariam diretamente relacionadas com a capacidade da ave de 

ingerir o fruto inteiro e, consequentemente, sementes maiores (Figura S2). Essa 

distinção de tamanhos pode ajudar a compreender melhor os efeitos da perda de 

florestas, já que os diferentes grupos respondem de maneira diferente a perda de 

habitat, como o que foi encontrado por nosso estudo (Figura 4).    

 A frugivoria por aves de médio e grande porte apresentaram relações 

significativas com a proporção florestal das paisagens, demonstrando que para 

esses grupos a cobertura florestal tem uma grande importância. Espécies de maior 

porte tendem a serem mais afetadas pela perda de habitat (Dirzo et al., 2014), ao 

mesmo tempo que são fundamentais para a dispersão de sementes de maiores 

tamanhos que não são dispersas por espécies de menor porte, contribuindo dessa 
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forma para a manutenção da conectividade entre manchas de floresta em paisagens 

fragmentadas (Galetti et al., 2013; Mueller et al., 2014). Podemos concluir, portanto, 

que a redução da cobertura florestal irá prejudicar a riqueza e diversidade da 

interação entre aves de médio e grande porte com as sementes maiores, podendo 

dessa forma comprometer a dispersão de espécies vegetais com sementes grandes 

(Pizo et al., 1997), ou até mesmo promovendo a seleção das sementes e frutos 

menores (Galetti et. al. 2013). O processo de frugivoria para o grupo de aves de 

pequeno porte não foi afetado pela redução na quantidade de floresta (Figura 4). 

Isso sugere que as aves dependentes florestais desse grupo podem estar sendo 

substituídas por aves não dependentes de florestas, assim como proposto por 

Morante-Filho et al. (2018).  

 Não encontramos uma clara distinção entre borda e interior florestal, o que 

corrobora com o observado por Menezes (2016). Também não encontramos 

diferenças na taxa de frugivoria entre os tipos de ambientes estudados. Uma 

possivel explicação para isso se dá em decorrencia do tamanho dos fragmentos da 

região. Embora a região como um todo tenha perdido cerca de 50% da sua 

cobertura florestal original, os fragmentos restante, de maneira geral, possuem um 

tamanho muito superior quando comparado com a Mata Atlântica.  Sendo assim, 

existe a possibilidade dessa região ainda não ter chegado a um ponto crítico de 

perda de florestas (Pardini et al., 2010) e por isso não apresentaram respostas as 

diferenças de cobertura florestal. Consideramos que a hipótese para de um atraso 

de resposta (i.e., time lag) na perda de espécies propostas por Metzger et al. (2009) 

é menos provável para a região, pois a exploração na região teve início na década 

de 1980, foi intensificada somente no final da década de 1990. Todavia, isto é algo a 

ser testado. 

  Devido ao fato da região estudada ser uma zona ecotonal, é possível que a 

troca de espécies florestais por espécies de ambientes mais abertos esteja 

ocorrendo de maneira equivalente, principalmente para as espécies de menor porte, 

talvez justificando  que a taxa de frugivoria não foi afetada pelas alterações na 

cobertura florestal e uso do solo. Entretanto, apesar de não ter efeito na taxa de 

frugivoria, notamos uma redução na riqueza das interações de frugivoria no interior 

de florestas e de fragmentos florestais (Figura 6), sugerindo uma homogeneização 

dessa interação (Tobias & Monika, 2012). Como consequência dessa 
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homogeneização podemos ter perdas de eficiência na dispersão de sementes. Pizo 

(1997), comparando o sistema de dispersão de uma espécie de árvore em uma área 

fragmentada e uma área continua da Mata atlântica, verificou uma redução nas 

visitas e na eficiência de dispersão, ao mesmo tempo que ocorre uma elevação na 

predação das sementes na região fragmentada, o que por consequência reduz a 

probabilidade de sucesso reprodutivo das espécies vegetais (Leishman et al., 2000).   

  
5.2 Predação de Sementes   
 
 Nossos resultados mostraram relação negativa da predação de sementes 

com a proporção florestal quando as análises foram realizadas para as paisagens 

(Figura 8), corroborando parcialmente nossa hipótese, uma vez que o efeito foi 

apenas marginalmente significativo. Isso sugere que as sementes dispersas 

apresentam probabilidades de serem predadas que pode ser parcialmente 

influenciada pela proporção florestal, entretanto sem efeito do tipo de ambiente em 

que se encontra. Acreditamos que – embora não tenhamos observado padrões tão 

claros – com a redução da cobertura florestal esteja ocorrendo um aumento das 

populações de roedores em detrimento de uma redução nas comunidades de 

mamíferos de médio e grande porte, como o proposto por Galetti et al. (2015). No 

entanto, um estudo recente realizado nas mesmas paisagens também não 

encontrou relações significativas entre a ocorrência de mamíferos de médios e 

grandes e a cobertura florestal na região (Marchiori et al., in prep).  

 Embora Vander Wall et al. (2005) sugira que a remoção de sementes não 

possa ser tratada como predação, no presente estudo optamos por essa forma de 

analisar. Em muitas de nossas observações de campo pudemos notar claramente 

sinais de predação das sementes de amendoim por formigas, assim como o relatado 

por Penido et al. (2015).   

 Kollmann & Buschor (2003) sugerem que as sementes são mais susceptíveis 

a predação em bordas de florestas e fragmentos, enquanto outros estudos 

encontraram que a predação de sementes é menor em ambientes de borda, o que 

pode estar relacionado ao fato de que pequenos mamíferos podem evitar as bordas 

florestais (Penido et al., 2015). No entanto, assim como HOll & Lulow (1997), não 

encontramos uma diferença significativa na predação de sementes entre borda e 



        
  

29 
 

interior das florestas, nem mesmo entre os outros tipos de ambientes que 

estudamos nessa região. 

 Nosso estudo demonstra que a dispersão de sementes grandes pode ser 

comprometida pela redução da cobertura florestal em decorrência da redução da 

interação de frugivoria com aves de médio e grande porte. Ao mesmo tempo, existe 

a tendência a um aumento na predação de sementes. O efeito conjunto desses 

processos pode comprometer o sucesso reprodutivo e regeneração da comunidade 

vegetal. Acreditamos que o tipo de abordagem aqui proposto de analisar os efeitos 

da paisagem para cada tipo de ambiente possa trazer grandes contribuições para 

entender o funcionamento dos ecossistemas. Da mesma forma, vemos como de 

grande importância que estudos em ecologia da paisagem passem a explorar outros 

elementos da paisagem, uma vez que a grande parte dos estudos vem sendo 

realizados somente em bordas e interiores de florestas e fragmentos florestais.    
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Material Suplementar 
 
 

Foto Tipo de animal  ID Descrição  

 

  
 

Aves a1 

Marcas triangulares 
que não atingem os 
dois lados do Fruto 
indicando aves com 
pequena abertura de 

bico 

 

  
 

Aves a2 

Marcas triangulares 
pequenas, mas que 
estão presentes nas 

duas extremidades do 
fruto 

 

  
 

Aves a3 

Marcas de bicos 
alongados e que 
marcam as duas 
extremidades do 

fruto 

 

Aves a4 

Marca triangular 
profunda e larga com 
capacidade de marcar 
as duas extremidades 

do fruto  
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Aves a5 

Marca triangular com 
capacidade de marcar 
as duas extremidades 
do fruto. Marcas de 
um bico com ponta 
voltada para dentro 

 

  
 

Aves a6 

Pequenas marcas que 
"raspam" a parte 

exterior dos frutos 
sem alcançar as duas 

extremidades  

 

  
 

Aves a7 

Marcas paralelas 
atingindo as duas 
extremidades do 

fruto e sem 
apresentar marcas da 

ponta do bico  

 

  
 

Aves a8 

marca triangular com 
ponta arredondada e 
voltada para dentro. 

Marca as duas 
extremidades do 

fruto  
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Aves a9 
Marcas semelhantes 
a a7, mas com bicos 
contendo serrilhado 

 

  
 

Aves a10 

Pequenas marcas 
triangulares que 

"afundam" para o 
interior do fruto. Não 

marca as duas 
extremidades do 

fruto 

 

  
 

Aves a11 

Marcas semelhantes 
a a6 mas menores e 
mais delicadas. Não 

atinge as duas 
extremidades do 

fruto  

 

  
 

Aves a12 

Marcas triangulares 
com ponta virada 

para dentro Tamanho 
menor que a8 e 
marca as duas 

extremidades do 
fruto  

 

  
 

Aves a13 

Marcas semelhantes 
a a3 mas sem a ponta 

do bico. Marca as 
duas extremidades do 

fruto  
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Marsupiais 
pequenos Mp 

Marcas de pequenos 
dentes onde é 

possível identificar 
caninos e incisivos  

 

  
 

Marsupiais 
grandes Mg 

Marcas de pequenos 
ou grandes dentes 

pontiagudos onde é 
possível identificar 
Caninos e incisivos    

 

  
 

Roedores R 

Marcas de dois 
incisivos 

característicos de 
roedores   

 

  
 

Primatas P 
Marcas de 4 incisivos 
retos possivelmente 

de primatas 

 

  
 

Vespas, grilos, 
baratas Ir 

Pequenas marcas de 
raspagem nos frutos 
ou dois riscos que se 

encontram 
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Figura S1: Tabela com divisão das marcas de aves, mamíferos e invertebrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  
 

moscas e vespas 
com ovopositor  If 

Único furo onde as 
vezes é possível 

identificar marcas 
das patas ao redor 

 

  
 

Formigas 
Cortadeiras Ic 

Marcas de 
mandíbulas com 
cortes circulares. 
característicos de 

Formigas cortadeiras 
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Figura S2 - Tabela com divisão de classes de aves.  
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Figura S3 - Relação entre frugivoria e proporção florestal em nível de paisagem, raio 
de 3 km. 
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Figura S4 - Relação entre frugivoria por aves e proporção florestal no entorno de 1 
km e 3 km. Linha verde = fragmentos florestais; Linha azul = interior de florestas; 
Linha vermelha = corredores; Linha preta = bordas florestais. 
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Figura S5- Relação entre Frugivoria, Riqueza e Diversidade de frugivoria em relação 
a proporção florestal por ambiente. Linha verde = fragmentos florestais; Linha azul = 
interior de florestas; Linha vermelha = corredores; Linha preta = bordas florestais. 
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Figura S6- Proporção de frugivoria por tipos de ambientes, divididos por grupos. 
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Figura S7- Exemplos de animais registrados interagindo com frutos. 

 


