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Resumo 62

Chuva de sementes ornitocóricas e o uso de poleiros artificiais em uma área em
recuperação sob o domínio do bioma Mata Atlântica
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A espécie  humana,  desde  seu  surgimento,  dependeu,  e  depende  da  dinâmica  dos
ecossistemas para sua subsistência. Os problemas ambientais, decorrentes do modelo de
desenvolvimento atual, vêm impactando os diversos ecossistemas do Planeta e atraindo
cada  vez  mais  a  atenção  de  pesquisas  científicas  voltada  para  a  conservação  da
biodiversidade. Nosso principal objetivo, foi verificar o uso de poleiros artificiais por aves
dispersoras de sementes em uma área em processo de recuperação, com remanescentes
florestais  do  bioma Mata  Atlântica  no  Rio  Grande  do  Sul.  O  estudo  foi  realizado  no
município de Glorinha, Rio Grande do Sul, Brasil (29º54’55’’S; 50º49’45’’W). Na área em
processo de recuperação (Figura 1) foram instaladas seis unidades de indução (poleiros),
sob  os  poleiros  foram  dispostos  coletores  de  sementes.  Os  poleiros  artificiais  são
apontados como método nucleador de baixo custo atraindo a avifauna para repousar ou
forragear.  Quando pousam, porém, as aves frugívoras ou onívoras podem defecar ou
regurgitar sementes dos arredores da área, auxiliando no processo de regeneração. A
identificação e o monitoramento das aves que utilizaram os poleiros são fundamentais
para  analise  de  sua  dieta  alimentar,  e  quais  os  possíveis  dispersores  que  estão
contribuindo  para  este  processo  sucessional.  Neste  trabalho,  serão  apresentados  os
dados relativos para qualificar e quantificar uso dos poleiros pelas aves nos meses de
julho a agosto de 2017. Foram conduzidos 4 horas semanais de amostragem, sendo 2
horas pela manhã e 2 horas à tarde. O esforço amostral foi de 180 horas, realizado por
dois observadores que permaneceram em um observatório de 30 metros de altura, que
possibilitava a visualização de todos os seis poleiros dispostos na área. As observações
foram  realizadas  com  binóculo  de  7x  de  aumento  com  uma  objetiva  de  50 mm  de
diâmetro (5cm) todas as aves que pousavam nos poleiros artificiais eram registradas em
planilha Microsoft Excel 2010. Os resultados parciais demonstraram o uso dos poleiros
por  três  famílias  Tyrannidae (47%),  Cuculidae (32%)  e  Thraupidae (21%).  Entre  as
famílias registradas a Tyrannidae é a mais representativa, com quatro espécies (Pitangus
sulphuratus (40%), Camptostoma obsoletum (31%), Xolmis irupero (18%), e Serpophaga
subcristata  (11%).  Os  hábitos  alimentares  destas  famílias  são  variados:  onívoros,
frigívoros e insetívoros, algumas características alimentares da família Tiranídae tem sua
alimentação  composta  por  frutos,  invertebrados  e  pequenos  vertebrados,  já  a  família
Cuculídae  alimenta-se  principalmente  de  artrópodes  e  pequenos  vertebrados,
introduzindo alguns frutos em sua dieta; na família Traupídae os hábitos alimentares são
principalmente  de  sementes,  frutos  e  pequenos  artrópodes.  A  pesquisa  está  em
andamento, e, ainda que preliminarmente, os dados aqui apresentados demonstram que
as  aves  dos  arredores  da  área  do  estudo,  estão  utilizando  os  poleiros  para  pouso,
contribuindo  então  para  a  dispersão  de  sementes.  Representadas  neste  estudo  pela
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família  Traupidae  com  21%  de  utilização  dos  poleiros  artificiais.  O  pouso  das  aves
frugívoras é que vai assegurar o bom uso dos indutores (poleiros artificiais) em áreas em
processo de regeneração.

Palavras-chave:  Áreas em Recuperação, Chuva de Sementes Ornitocóricas, Dispersão
de Sentes, Poleiros Artificiais.

Figura 1: Área da pesquisa em processo de recuperação onde foram instaladas as
unidades de indução (poleiros artificiais).
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