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Introdução 
A dispersão de sementes realizada por aves é importante para a 
restauração e conservação de ambientes, pois a chegada de 
sementes é um dos processos fundamentais que podem garantir 
o retorno de áreas restauradas às condições estabelecidas como 
desejáveis ecologicamente. Este estudo avaliou a composição da 
chuva de sementes em um pequeno fragmento florestal 
antropizado no campus da Unicamp, testando ainda uma técnica 
controlada de introdução de sementes utilizando aves frugívoras 
como ferramentas de restauração florestal.  

Discussão 
Existe um considerável intercâmbio de sementes entre o 
fragmento e áreas circunvizinhas, uma vez que quase metade das 
espécies que chegaram aos coletores são alóctones. Isto se deve 
à frugivoria por aves generalistas de ambientes alterados, tais 
como Tangara sayaca e Turdus leucomelas, muito comuns no 
fragmento e responsáveis por quase 40% das interações 
registradas. Como esperado, sementes pequenas possuem maior 
capacidade de dispersão que as grandes, sendo encontradas na 
maioria dos coletores. Igualmente, plantas mais visitadas tendem 
a contribuir mais para a chuva local de sementes. Embora uma 
proporção muito pequena das sementes oferecidas em banana 
tenha sido registrada nos coletores, devido possivelmente ao uso 
de uma única ceva e à grande diferença na oferta quando 
comparadas às sementes naturalmente dispersas pelas aves, esta 
técnica se mostrou promissora na restauração ecológica.    

Metodologia 
Área de estudo: Fragmento de mata estacional semidecídua, 
próximo ao Departamento de Biologia Animal, Instituto de 
Biologia (UNICAMP).  

Foram realizadas medidas dos frutos e sementes das espécies 
que ocorrem no fragmento. Sementes de plantas alóctones 
foram oferecidas às aves imersas em polpa de banana em uma 
plataforma de alimentação (ceva). A chuva total de sementes foi 
avaliada por meio de 27 coletores de sementes espalhados pelo 
fragmento . 

Um total de 40.343 sementes caiu nos coletores, compondo-se 
de 44 espécies, sendo que, destas, somente 23 ocorrem no 
fragmento. Das 6.900 sementes de 5 plantas oferecidas em 
bananas, somente 0,7% chegaram aos coletores, sendo que, em 
média, cada espécie contribui com 20%.   
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Relação da frequência de ocorrência de sementes nos coletores  em função da massa 
das sementes e  do número de visitas recebidas pelas espécies de planta do fragmento. 

Conclusão 
Aves frugívoras generalistas e fontes artificiais de sementes 
podem ser manejadas com sucesso na restauração florestal. 

Resultados 

50 interações no fragmento, das 225 possíveis  
Tangara sayaca interagiu com 12 plantas e Turdus leucomelas com 

7, e realizaram 143 e 144 visitas, respectivamente 

Schefflera actinophylla foi a mais visitada (116 visitas), por 11 
espécies de aves 

Agradecimentos 
À FAPESP pela bolsa de Iniciação Científica concedida (Proc. 
2011/23939-5). 

Interação plantas 
autóctones 

Oferecimento de 
sementes alóctones 

em bananas 

Coleta e avaliação da 
chuva de sementes 


