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Resumo 90

O uso de armadilhas fotográficas para a avaliação dos potenciais dispersores de
uma espécie de Lauraceae em vegetação sobre afloramentos ferruginosos
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Os Campos Ferruginosos ou Campos Rupestres sobre Canga são uma fitofisionomia
associada  aos  Geossistemas  Ferruginosos  do  Brasil,  encontrada  principalmente  em
Minas Gerais - nas regiões do Quadrilátero Ferrífero, da Bacia do Santo Antônio e do Vale
do Peixe Bravo - e no Pará, na Serra de Carajás. Grande parte das espécies endêmicas
dos Campos Ferruginosos está  ameaçada de  extinção,  por  sua  raridade,  distribuição
geográfica restrita e pressão antrópica sobre seu habitat. Nestes campos há espécies
medicinais, ornamentais e algumas com potencial para recuperação de áreas degradadas
por  atividades  minerárias.  Apesar  da  relevância,  estudos  sobre  as  interações
animal/planta nesses ambientes são incipientes e focados na polinização por espécies de
invertebrados.  Neste  sentido,  pesquisas envolvendo vertebrados como dispersoras de
plantas  são  importantes  para  o  conhecimento  e  conservação  do  ecossistema,  e
representam grande desafio para a comunidade científica.  Neste contexto,  o presente
trabalho  teve  como  objetivo  investigar  os  potenciais  dispersores  de  uma  espécie  do
gênero  Mezilaurus  Taub. (Lauraceae),  em  descrição,  encontrada  no  Geossistema
Ferruginoso da Bacia do Santo Antônio (MG).  Tal  planta apresenta hábito arbustivo e
oferta de frutos carnosos continuamente ao longo do ano. Para investigar os potenciais
agentes  dispersores  dos  propágulos  de  Mezilaurus  sp.,  foram  utilizadas  armadilhas
fotográficas, que permitem uma amostragem ininterrupta e não invasiva,  otimizando o
registro  de  espécies  com  comportamento  discreto  e  sensíveis  à  presença  humana.
Apesar de comumente utilizado em estudos envolvendo mamíferos de médio e grande
porte,  o  armadilhamento  fotográfico  raramente  é  utilizado  com  foco  em  interações
animal/planta.  As capturas de imagem foram realizadas a partir  de quatro armadilhas
fotográficas, Bushnell  modelo Essential E2, instaladas entre 1,5m e 3m de distância dos
indivíduos de  Mezilaurus sp.. Para evitar a interferência antrópica, as armadilhas foram
instaladas em locais isolados.  As câmeras foram mantidas por 120 dias, durante os quais
foram  obtidas  790  fotografias  e  262  imagens  de  vídeo.  Das  imagens  obtidas,  160
apresentaram  registros  de  potenciais  dispersores  (Figura  1):  Pecari  tajacu (cateto),
Guerlinguetus  ingrami  (caxinguelê),  Dasyprocta leporina (cutia)  e  Penelope  obscura
(jacúguaçu).  A espécie  mais  frequentemente  registrada  foi  P.  tacaju,  no  entanto as
espécies  G.  ingrami  e  D.  leporina  se  enquadram  como  os principais  dispersores
potenciais dos propágulos de Mezilaurus sp., pelo fato de serem considerados frugívoros
scatterhoarders. Este estudo traz à tona dados inéditos que merecem atenção e futuros
investimentos  em sua continuidade e  aprofundamento.  O método  utilizado representa
uma valiosa ferramenta para elucidar parte da complexa rede de interações animal/planta
e a da biologia reprodutiva de plantas dos afloramentos ferruginosos, minimizando custos
e tempo e proporcionando resultados relevantes para o planejamento de ações voltadas
para a conservação da biodiversidade.

Palavras-chave: Câmeras trap; Mezilaurus; Zoocoria; Frugivoria; Cadeia do Espinhaço; 

Disponível em: http://grupobrasilverde.org.br/simposio-brasileiro-de-biologia-da-conservacao/       

mailto:pablobotanica@gmail.com


Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação (Número 1, Ano 2017 – Anais, Resumos IV SBBC, Belo Horizonte, MG) - p.214
UFMG-Campus Pampulha, 03 a 07/12/2017. Organização: Bocaina Biologia da Conservação, Pós-graduações UFMG (Ecologia,

Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Biologia Vegetal, Zoologia). Apoio: Capes, Fapemig, CNPq, CRBio-4 e LOG.

FIGURA 1: A) Frutos e folhagem de Mezilaurus sp.; B) Frame de um vídeo da armadilha
fotográfica, com registro de Guerlinguetus ingrami forrageando fruto de Mezilaurus sp.;
C) Frame de um vídeo da armadilha fotográfica, com registro de Dasyprocta leporina

forrageando frutos de Mezilaurus sp. no solo; D) Fotografia noturna, com registro de três
indivíduos de Pecari tajacu se alimentando de frutos de Mezilaurus sp.

Disponível em: http://grupobrasilverde.org.br/simposio-brasileiro-de-biologia-da-conservacao/       


