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INTRODUÇÃO

As aves são importantes na determinação do grau 
de conservação dos remanescentes florestais e 
desempenham importante papel na dispersão de 
sementes (JORDANO et al., 2006). Estudos que 
investiguem a composição e estrutura da avifauna, 
bem como sua interação com plantas frutíferas são 
essenciais. Essas interações podem ser estudadas 
por meio de redes de interação, que auxiliam no 
conhecimento sobre quais espécies de aves e de plantas 
interagem entre si, constituindo-se uma ferramenta 
essencial na detecção de padrões de organização das 
interações entre esses grupos em uma determinada 
comunidade (PURIFICAÇÃO, 2013). Além disso, 
podem auxiliar na conservação da fauna e flora ao 
gerar informações essenciais para a manutenção 
das interações existentes entre elas (JORDANO et 
al., 2003). Objetivou-se realizar o levantamento da 
avifauna e analisar as interações entre aves frugívoras 
e plantas frutíferas em um remanescente de Floresta 
Estacional Semidecidual (FES) localizado em Piraí, 
RJ. 

MATERIAL E MÉTODOS

O inventário da avifauna foi realizado durante o ano 
de 2016, enquanto a investigação das interações ave 
frugívora-planta ocorreu ao longo do ano de 2017. 
Para o inventário da avifauna utilizou-se o método 
de busca ativa através de trilhas no interior dos 
remanescentes florestais, capoeiras e cursos d’água, 
registrando-se as espécies vistas e/ou ouvidas. As 
buscas foram realizadas pela manhã e fim da tarde, 
além de incursões oportunas no período da noite.  
Utilizou-se, também, o método de ponto fixo, onde um 
observador permaneceu parado em locais estratégicos 
por 20 minutos, registrando todas as aves visualizadas 
e/ou ouvidas. Os habitats foram divididos em pastagem 
abandonada, capoeira, remanescentes em estágio 
médio e avançado de sucessão, além de ambientes 
aquáticos.  Para os dados de frugivoria, considerou-
se como interação ave-planta qualquer interação que 
consistisse no consumo de recurso (fruto, semente e/

ou arilo) por uma ave. Registrou-se as espécies de 
aves consumidoras de recursos e as espécies vegetais 
consumidas. Calculou-se o índice de importância 
para cada espécie de planta e de ave. A estrutura da 
rede de interações foi investigada através do cálculo 
do aninhamento e da conectância (MURRAY, 2000). 
Investigou-se, também, a sazonalidade de frutificação 
das espécies consumidas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram registradas 302 espécies de aves, distribuídas 
em 23 ordens e 59 famílias. A ordem Passeriformes 
totalizou 178 espécies, sendo Thraupidae (38 spp.), 
Tyrannidae (32), Furnariidae (16) e Thamnophilidae 
(16), as famílias mais representativas. Dentre os não 
passeriformes, Trochilidae (23 spp.), Accipitridae 
(15), Picidae (9) e Ardeidae (8) foram as famílias 
mais ricas em espécies. O grande número de espécies 
registradas evidencia que o fragmento está inserido em 
uma área com remanescentes conservados. Constatou-
se a presença de 78 espécies endêmicas da Mata 
Atlântica e 11 espécies sob algum grau de ameaça 
de extinção. Outras espécies de importância para 
conservação registradas foram: insetívoros florestais 
especializados; frugívoros de médio e grande porte; 
frugívoros de sub-bosque; rapinantes florestais; 
seguidores de formigas; espécies perseguidas por 
traficantes. O registro de espécies endêmicas de Mata 
Atlântica e ameaçadas evidencia a importância da 
conservação desse remanescente para a manutenção 
de populações dessas aves, já que estas estão entre 
as mais suscetíveis à extinção local em razão da 
fragmentação, perda de habitats, degradação da 
cobertura florestal e isolamento de outros fragmentos 
(BUENO, 2013). Os habitats mais utilizados pelas 
aves foram os remanescentes em estágio médio e em 
estágio avançado de sucessão, o que pode ser explicado 
pela conexão destes com uma grande área florestada, 
localizada no entorno da Represa de Ribeirão das Lajes, 
que ajudaria a incrementar o número de espécies, já 
que os grandes remanescentes florestais são capazes 
de manter um número elevado de espécies e aumentam 
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o fluxo gênico (KAMINSKI, 2011). As guildas 
tróficas mais representativas foram a dos insetívoros, 
onívoros e frugívoros, respectivamente, corroborando 
com resultados encontrados em outras áreas de Mata 
Atlântica (AGNELLO, 2007). Foram registradas 1058 
interações envolvendo um total de 247 espécies, sendo 
124 de aves e 123 de plantas. Entre as espécies de aves 
que consumiram frutos, 94 podem ser consideradas 
potenciais dispersoras das espécies de plantas com as 
quais interagiram. Do total de interações registradas, 
87% apresentaram potencialidade de dispersão. As 
interações foram realizadas principalmente entre aves 
e plantas generalistas, seguindo um padrão encontrado 
em diversos estudos de frugivoria em florestas tropicais, 
apesar de aves de médio e grande porte terem sido 
bastante representativas nos processos de dispersão 
da comunidade. A rede de interações apresentou-
se bastante aninhada e conectada, demonstrando a 
rigidez das interações, corroborando outros estudos 
em florestas tropicais (BASCOMPTE et al. 2003; 
PURIFICAÇÃO, 2013; ATHIÊ, 2014). As plantas 
anemocóricas apresentaram maior frutificação na 
estação seca, enquanto as ornitocóricas apresentaram 
frutificação distribuída ao longo dos meses, o que 
implica em oferta de alimentos para a avifauna 
frugívora durante o ano todo (SMITHE, 1970). 

CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou que o remanescente 
estudado abriga uma avifauna muito rica, a qual realiza 
uma complexa rede de interações com a vegetação 
local, e foi de fundamental importância para o 
conhecimento da composição da comunidade de aves 
e das interações entre aves frugívoras e plantas em um 
remanescente de vegetação inserido no corredor de 
biodiversidade tinguá-bocaina, uma região relevante 
para a manutenção do fluxo gênico da mata atlântica e 
que ainda carece de estudos como o este.
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