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Resumo
Recentemente, diversos estudos têm utilizado a abordagem de redes para avaliar como
espécies vegetais interagem com espécies de aves frugívoras em ambientes naturais. Nós a
utilizamos para investigar a composição da rede de interação de plantas e aves frugívoras no
Pantanal em uma abordagem fitocêntrica. O objetivo do presente estudo foi identificar as interações
existentes entre plantas e aves frugívoras, descrever a topologia das redes de interação e o nível de
especialização das espécies reconhecendo os principais mecanismos estruturantes da rede. Nossa
hipótese é de que a estrutura da rede de interação pode ser afetada pela composição de espécies, que
o papel das espécies na rede pode variar em função de sua abundância, da quantidade de recursos
(frutos e sementes) ofertados, do período de oferta e características desses recursos e de atributos
dos frugívoros. Foram registrados 500 eventos de frugivoria, os quais incluíram 24 espécies de
plantas e 32 de aves. O esforço amostral do registro de interações dispensado para os dois anos de
coleta foi de 81,15%. Nós encontramos uma rede especializada onde poucas espécies têm muitas
interações e a maioria interage muito pouco. A rede apresentou baixa conectância e aninhamento,
6

mas foi significativamente modular. O grau das espécies vegetais e animais não diferiu
significativamente. Cecropia pachystachya e Zanthoxylum riedelianum foram as espécies vegetais
com maior número de interações, força e diversidade de parceiros. Cyanocorax cyanomelas e
Tangara sayaca interagiram com um maior número de plantas e apresentaram maior força. Com
relação ao papel das espécies na rede, a maioria foi enquadrada como periférica, sendo que as
espécies vegetais Annona cornifolia, Psychotria carthagenensis, Psidium guineense e C.
pachystachya, e as aves T. sayaca, Ramphastos toco e Pyrrhura devillei, foram consideradas
conectoras de módulos. Nenhuma espécie foi considerada hub de módulo ou supergeneralista.
Demonstramos que as características fenológicas explicaram o papel das espécies na rede, mas que
o mesmo não ocorre para a abundância dos indivíduos. Nosso estudo ajuda a compreender a
estrutura dos processos ecológicos no Pantanal e pode subsidiar ações para sua conservação.
Palavras-chave: dispersão de sementes, frugivoria, interações animal-planta, redes mutualísticas.
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Introdução
Frugivoria é o consumo de fruto por animais visando a utilização da polpa ou outras estruturas
(Christianini & Martins 2015). Quando removem os frutos, os frugívoros podem levar as sementes
para longe da planta mãe, aumentando consideravelmente as suas chances de sobrevivência
atuando, desta forma, como dispersores (Jordano et al. 2006). Nesse caso, a relação entre plantas e
animais é considerada mutualística, uma vez que as plantas têm suas sementes dispersas e os
dispersores, em troca, recebem um retorno nutricional (Coates-Estrada & Estrada 1988). Frugivoria
e dispersão de sementes são processos chave para a manutenção da biodiversidade, e isso é
particularmente verdadeiro nos neotrópicos, onde a maioria das espécies de plantas depende de
animais para dispersar suas sementes e a maioria dos pássaros e mamíferos inclui frutas em suas
dietas (Almeida & Mikich 2017).
Os frutos constituem uma importante fonte energética por serem facilmente encontrados e
utilizados (Levey et al. 1994) e representam um importante item na dieta de muitos animais,
incluindo aves, mamíferos, lagartos e até mesmo peixes (Galetti et al. 2004). Aves frequentemente
têm sido identificadas como um importante grupo de dispersores de sementes (Murray 1988, Howe
1990), sendo, juntamente com os morcegos, considerados os melhores dispersores em termos de
quantidade de sementes dispersadas e distância de dispersão, por conta de sua mobilidade (Frankie
et al. 1974, Fleming & Heithaus 1981, Molinari 1993, Fleming & Sosa 1994, Schupp et al. 2010).
Em florestas tropicais, de 50-75% ou mais das espécies arbóreas produzem frutos zoocóricos (Howe
& Smallwood 1982) e 25 a 30% da avifauna consome frutos (Pizo & Galetti 2010).
O Brasil tem se destacado em estudos sobre frugivoria, contudo, a maioria destes estudos tem
sido desenvolvida na Mata Atlântica (Almeida & Mikich 2017). Para a região do Pantanal, as
informações disponíveis sobre frugivoria enfocam, em sua maioria, pares de espécies (Galetti &
Guimarães Jr. 2004, Galetti et al. 2008), uma espécie foco (Ragusa-Netto 2002, 2004, 2007,
Gonçalves et al. 2007, França et al. 2009, Reys et al. 2009, Teixeira et al. 2009) ou uma família de
ave ou planta (Ragusa-Netto 2006, Ragusa-Netto & Fecchio 2006, Vasconcelos et al. 2006, Nunes
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& Santos-Junior 2011), sendo escassos os estudos em nível de comunidade/assembleias, conforme
evidenciado por Almeida & Mikich (2017) (vide Keuroghlian et al. 2009, Donatti et al. 2011,
Munin et al. 2012, Eaton et al. 2017). Considerando que há mais de 1.800 espécies de fanerógamas
registradas no Pantanal (Pott et al. 2011), podemos concluir que as informações sobre frugivoria e
dispersão de sementes ainda são insuficientes.
Recentemente, diversos estudos têm utilizado a abordagem de redes para avaliar como
espécies vegetais interagem com espécies de aves frugívoras em ambientes naturais (Mello et al.
2015, Rother et al. 2016). Essa ferramenta vem se mostrando muito útil na descrição da estrutura de
comunidades interativas, ajudando a compreender sua complexidade e importância para a
conservação das espécies e estabilidade dos ambientes naturais (Bascompte & Jordano 2007,
Vázquez et al. 2009a). O estudo das redes complexas levou à criação de uma série de métricas
como assimetria de interações, especialização, etc. que permitem a caracterização de diferentes
padrões estruturais observados nos diversos tipos de redes, sendo que as redes mutualísticas
apresentam geralmente padrão aninhado (Vázquez & Simberloff 2002, Vázquez & Aizen 2004,
Guimarães et al. 2007, Almeida & Mikich 2017). Isso significa que, nessas redes, as interações de
uma espécie especialista tendem a formar um subgrupo das interações de uma generalista, cujas
interações são subgrupos de outra ainda mais generalista, e assim por diante (Bascompte et al
2003). Já a modularidade indica se são formados subconjuntos de espécies interligados fracamente
(entre módulos), mas internamente as espécies estão fortemente conectadas (dentro dos módulos)
(Olensen et al 2007). Redes de frugívoros neotropicais tendem a apresentar alta modularidade, ou
seja, grupos de espécies interagem mais entre si do que com outros componentes da rede (Almeida
& Mikich 2017). Outros parâmetros importantes nas redes mutualísticas incluem tamanho da rede,
conectância, especialização, assimetria de força de interação e sobreposição de nicho (Vázquez et
al. 2009a). As métricas a nível de espécie, por sua vez, permitem identificar a importância funcional
de cada espécie (Schleuning et al. 2015) e são igualmente importantes.
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As métricas de rede, permitem fazer predições sobre sua robustez contra distúrbios, sendo,
portanto, importantes ferramentas em análises de estabilidade (Alarcón et al. 2008, Petanidou et al.
2008, Díaz-Castelazo et al. 2010). Houve um grande progresso na identificação de estruturas de
redes de interações entre plantas e seus mutualistas nos últimos anos. O desafio atual é inferir quais
processos estão envolvidos na configuração de tais padrões estruturais. A abundância das espécies
ou sua produtividade é elencada entre um desses fatores, uma vez plantas que produzem grandes
quantidades de frutos tendem a interagir com um grande número de espécies frugívoras, assim
como aves mais abundantes tendem a ocupar um papel mais importante na rede (González-Castro et
al. 2012). A fenologia também é uma força estruturante importante nas interações planta-animal,
influenciando a posição topológica das espécies nas redes mutualísticas, afetando a organização das
interações e as relações competitivas, dependendo da duração e sobreposição interespecífica das
estações reprodutivas (Olesen et al. 2008, Vázquez et al. 2009b, Encinas-Viso et al. 2012). Devido à
variação sazonal na frutificação o número médio de ligações dos animais tende a exceder o número
médio de ligações das plantas, pois os frugívoros são forçados a alternar entre espécies frutíferas de
acordo com sua disponibilidade anual (Almeida & Mikich 2017). As propriedades estruturais de
uma rede de planta-polinizador em área tropical também podem variar de acordo com as estações
do ano (Souza et al. 2018). Além disso, as interações entre espécies podem ser influenciadas por
características morfológicas e/ou bioquímicas (e.g. cor, tamanho e características nutricionais dos
frutos, Valido et al. 2011, Malanotte et al. 2019) e mesmo limitadas por incompatibilidade
morfológica (Bascompte & Jordano 2007, Olesen et al. 2011), por exemplo, entre largura da
abertura do bico e tamanho do fruto para interações de dispersão de sementes (Burns 2013).
Para conservar a biodiversidade do Pantanal é necessário compreender as interações
ecológicas existentes entre suas espécies animais e vegetais, além dos papéis ecológicos
desempenhados por cada espécie. Estas informações podem ajudar a compreender a importância de
cada espécie dentro do ecossistema e se determinadas populações ou comunidades podem ser
estáveis ou vulneráveis em termos de conservação (Blüthgen 2012). O objetivo do presente estudo é
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identificar as interações existentes entre plantas e aves frugívoras, descrever a topologia das redes
de interação (modularidade, aninhamento, conectância, grau) e o nível de especialização das
espécies, reconhecendo aquelas com papéis importantes para a estrutura da rede. Além disso,
pretendemos verificar se a abundância de indivíduos ou frutos, características fenológicas, atributos
dos frutos e das aves podem explicar seus papéis na rede. Nossa hipótese é de que a estrutura da
rede de interação pode ser afetada pela composição de espécies, que o papel das espécies na rede
pode variar em função de sua abundância, da quantidade de recursos ofertados, do período de oferta
e características desses recursos (como forma e cor) e de atributos dos frugívoros, como tamanho do
corpo e abertura do bico.

Material e métodos
Área de estudo
O Pantanal ocupa cerca de 140.000 km² da região centro-oeste brasileira e se estende para a
Bolívia (15.000 km²) e Paraguai (5.000 km²) (Junk et al. 2006). Por ser uma das maiores áreas
úmidas do planeta e possuir características singulares, como a maior planície inundável do planeta,
é considerado Patrimônio Nacional pela Constituição Brasileira e Patrimônio da Humanidade e
Reserva da Biosfera pela UNESCO. Figura como uma das grandes áreas selvagens do planeta e
possui três sítios Ramsar reconhecidos. A classificação climática é do tipo Aw (Peel et al. 2007),
apresentando clima quente e úmido no verão, com estação chuvosa de outubro a abril, e seco no
inverno, de maio a setembro (Rohli & Vega 2008). O período de chuvas concentra cerca de 70 a
80% da média anual. A precipitação média anual deste ecossistema é de cerca de 1.400 mm,
variando entre 800 e 1.600 mm (ANA et al. 2005).
O estudo foi conduzido na Fazenda Novo Horizonte (20°13'36"S, 55°51'49"O, Figura 1), no
Pantanal de Aquidauana (MS). A área apresenta cerca de 2.100 ha com predominância de savana
arborizada, fitofisionomia na qual o estudo foi realizado. A área está sujeita a inundações periódicas
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que duraram de três a cinco meses durante o período estudado (obs. pess.). A matriz de entorno é
composta quase que exclusivamente por pastagens.

Figura 1. Localização da área de estudos no Pantanal, município de Aquidauana, Mato Grosso do
Sul (MS).

Coleta de dados
Foram realizadas 180 horas de observação nos transectos, 1800 horas/rede de neblina e 1232
horas de amostragem com armadilhas fotográficas. A metodologia de registro em transectos e o uso
de armadilhas fotográficas são consideradas fitocêntricas (centrada nas plantas que estão em
frutificação), enquanto que o uso das redes de neblina é considerada metodologia zoocêntrica
(centrada nas aves frugívoras).
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A coleta de dados ocorreu ao longo de dois anos não consecutivos, entre outubro de 2015 e
setembro de 2016 e entre maio de 2018 e abril de 2019. Foram selecionadas três áreas de
amostragem, distantes entre si no mínimo 1 km, no intuito de amostrar uma maior heterogeneidade
de ambientes dentro da fitofisionomia estudada. Em cada área utilizamos o método de caminhar por
transectos de 1 km de extensão, registrando os eventos de frugivoria observados, pois este é o
método considerado mais adequado para estudos de comunidades de aves (Pizo & Galetti 2010).
Realizamos as observações entre as 05:30 e 10:30 horas, e fim da tarde, entre as 16:00 e 18:00
horas. Os animais foram identificados visualmente por observação direta, com auxílio de binóculos
(10 x 40 mm) e/ou auditivamente, por meio de suas vocalizações.
Cada área contou ainda com a instalação de dez redes de neblina de 12m de comprimento
por 3m de altura e ficaram abertas por aproximadamente quatro horas. Armamos as redes ao nível
do solo, as quais foram abertas ao amanhecer, das 5:30 e 10:00 horas e no fim de tarde, entre às 16h
e 18:00 horas, e vistoriadas a cada 40 minutos, no máximo, para evitar mortalidade ou escape dos
indivíduos (Develey 2003). Ao serem retiradas das redes, as aves foram identificadas e mantidas
por 20 a 30 minutos em sacos de tecido para coleta das fezes e/ou sementes regurgitadas (Pizo &
Galetti 2010). Acondicionamos o material coletado em sacos de papel e em laboratório as sementes
foram triadas, medidas com auxílio de paquímetro e identificadas. O uso de redes de neblina para o
estudo da dieta dos animais frugívoros apresenta a vantagem de revelar o consumo de frutos
pertencentes a espécies pouco comuns e que raramente são observados ao longo de transectos ou
em observações focais (Pizo & Galetti 2010). Coletamos frutos de todas as espécies zoocóricas
(herbáceas, arbustivas, arbóreas e trepadeiras) observadas em um raio de 100m ao longo das
estações de amostragem. O intuito dessas coletas foi compor um banco para identificação das
sementes coletadas.
Adicionalmente foram utilizadas armadilhas fotográficas (cameras traps), as quais foram
instaladas em frente às plantas com frutos (alturas variaram de 1 a 3m, de acordo com a altura dos
ramos), na modalidade filmagem para que possibilitasse a observação do comportamento dos
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animais. As gravações tiveram 60 segundos de duração, iniciando a partir da captação de
movimento pelo sensor da câmera, configurado em alta sensibilidade, com intervalos de 10
segundos para cada filmagem. Esta metodologia vem atualmente sendo aplicada para a observação
de frugívoros (Jayasekara et al. 2007, O’Brien & Kinnaird 2008, Prasad et al. 2010, Eaton et al.
2017) e tem a vantagem de permitir amostragens por longos períodos (inclusive noturnos), não
afugentar os animais e possibilita ao pesquisador assistir repetidas vezes os vídeos, que pode fazer
com que detalhes de comportamento possam ser observados e descritos. Contudo apresenta
desvantagem de ser um método caro e a área coberta ser relativamente pequena, se comparada com
a área observada pelo pesquisador.
Informações sobre duração da frutificação, número de frutos e número de indivíduos foram
coletadas em 30 parcelas permanentes de 100m², equidistantes aproximadamente 100m, distribuídas
ao longo dos transectos amostrados. O número de frutos foi contado ou estimado com ou sem
auxílio de binóculos. A cor dos frutos foi observada em campo, o tamanho das sementes foi
medido ou obtido através de literatura (Gottsberger 1978, Lorenzi 1992, 1998, Pacheco et al. 2006,
Kuhlmann 2018), sendo classificadas em pequenas (< 3 mm), médias (3–12 mm) e grandes (> 12
mm) (Bufalo et al. 2016).
As aves foram classificadas quanto ao hábito alimentar conforme Wilman et al. (2014),
tamanho do corpo e peso conforme Bello et al. (2017). Identificamos as aves através de guias de
campo e a nomenclatura segue o proposto pelo CBRO (2015). O material botânico de todas as
espécies amostradas foi coletado, herborizado e identificado através de bibliografia pertinente,
comparação com material de herbário e consulta a especialistas, sendo o mesmo depositado no
Herbário CGMS da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Análise de dados

Para análise de redes, construímos uma matriz ponderada (quantitativa) utilizando o número
de frutos consumidos pelos frugívoros da rede fitocêntrica. Com as matrizes foram obtidas
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características das interações, como número de animais e plantas envolvidos, número de interações
observadas (grau), grau médio dos animais e das plantas (média aritmética dos graus de todas as
espécies animais e plantas) e conectância, além de índices de rede quantitativos, que são menos
sensíveis ao esforço de amostragem (Fründ et al. 2016, Vizentin-Bugoni et al. 2016): aninhamento,
especialização (em nível de rede e espécies) e modularidade.
A conectância (C) mede a proporção de conexões observadas e é dada pela fórmula: C =
E/A*P *100, onde E é o número de interações observadas (E) e A*P corresponde ao número de
interações possíveis, dado pelo produto do número plantas (P) e animais (A) da rede. O grau (k)
representa o número de conexões que cada espécie possui (Jordano et al. 2003), sendo calculado a
partir da média aritmética dos graus de todas as espécies vegetais e animais separadamente. Foi
realizado um teste t de Student (p > 0,05) para testar se o grau das plantas difere do grau dos
animais (Zar 1999).
O aninhamento quantifica o nível em que as interações de espécies especializadas são
subconjuntos de interações das espécies mais generalistas na rede e foi quantificado pelo índice
wNODF (Almeida-Neto & Ulrich 2011), que ilustra se o núcleo da rede também contém altas
frequências de interações (Almeida-Neto & Ulrich 2011). A especialização da rede foi estimada
pelo índice H2, que descreve se as espécies restringem suas interações, diferente do que
esperaríamos ser aleatoriamente com base na disponibilidade de um parceiro, tanto para plantas
quanto aves. Os valores mais próximos de 1 indicam maior especialização e próximos de 0 indicam
que as espécies são mais generalistas (Blüthgen et al. 2006).
Com a matriz ponderada nós calculamos o índice de modularidade, que quantifica a
prevalência de interações dentro de subconjuntos na comunidade inteira. A organização das
interações em módulos fornece informações sobre como as interações são particionadas na
comunidade (Marquitti et al. 2014, Dormann & Strauss 2014). Calculamos a modularidade usando
o algoritmo LPAwb + (Beckett 2016), estimado com a função computeModules () no pacote
bipartite (Dormann et al. 2008), definindo o número de etapas para 109 utilizando as opções padrão.
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Executamos a modularidade 1000 vezes para verificar a estabilização do algoritmo. Após isso, a
rede foi representada como um grafo de minimização de energia bipartido (“Kamada-Kawai”),
gerado no programa Pajek, em que as plantas e animais pertencem a diferentes lados da rede (links
são permitidos apenas entre os lados) e os vértices que têm mais links ou que conectam diferentes
partes da rede estão posicionados mais perto do centro. Além disso, os módulos foram identificados
no grafo.
Em relação à formação de módulos, o papel ecológico de cada espécie na rede foi baseado
em suas interações dentro dos módulos (z) e em suas interações entre os módulos (c) (utilizando
valores padrões para a métrica proposto por Olesen et al. 2007). Espécies com baixo z (<2,5) e
baixo c (<0,62) foram consideradas espécies periféricas, ou seja, interagem com poucos parceiros
na rede. Espécies com valores altos de z (>2,5) e baixo c (<0,62) foram consideradas generalistas
que atuam como hubs de módulo, isto é, são altamente conectadas dentro de seu próprio módulo.
Espécies com valores altos de z (>2,5) e baixo c (>0,62) foram consideradas generalistas
conectores, ligando espécies de diferentes módulos. Espécies com altos valores de z e c foram
consideradas supergeneralistas, atuando como hubs da rede. Os cálculos de todos os índices
relacionados à rede foram realizados com o pacote bipartite versão 2.05 (Dormann et al. 2008) em
R (R Development Core Team, R 2018).
Para todas as espécies, calculamos vários índices em nível de espécies que capturam
propriedades topológicas distintas: (1) grau da espécie (k) que expressa o número de parceiros na
rede; (2) O grau normalizado, onde o grau para uma espécie é dividido pelo número de espécies no
outro nível (ver, por exemplo, Martín González et al. 2010); (3) força (s) de interação das espécies,
que é a soma das proporções de interações realizadas por uma dada espécie em relação a todos os
seus parceiros de interação. Valores mais elevados indicam que mais plantas dependem de espécies
específicas de aves e vice-versa (Bascompte et al. 2006); (4) centralidade por intermédio (bc) que é
uma medida do quanto uma determinada espécie se encontra no caminho mais curto entre outros
pares de espécies, indicando assim a importância de uma espécie como um conector de rede; (5)
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centralidade por proximidade (cc), que quantifica a proximidade de uma espécie a todas as outras
espécies da rede. Espécies com altos valores de cc podem afetar rapidamente outras espécies e viceversa e são úteis para identificar espécies importantes na rede (Jordán et al. 2006); (6) diversidade
de parceiros (pd) calculada como a diversidade exponencial de Shannon e interpretada como uma
medida de generalização de interações, com a vantagem de pesar as interações raras (Dormann
2011); (7) especialização em nível de espécie (d '), que quantifica quão exclusivas são as interações
de uma espécie em relação à disponibilidade dos parceiros e (8) O intervalo de recursos (resource
range) que possui um valor de 0 quando todos os recursos disponíveis são utilizados, e um valor de
1 quando apenas um recurso disponível é utilizado. É, portanto, denominado como um “intervalo de
recursos não utilizados”. Todos os índices em nível de espécie foram quantificados pela função
species level () no pacote bipartite no Programa R (Dormann et al. 2008).
Como as métricas da rede podem ser afetadas por características intrínsecas, como o número
de espécies que interagem e o esforço de amostragem (Blüthgen et al. 2006, Fründ et al. 2016,
Vizentin-Bugoni et al. 2016), a significância das métricas foi avaliada por comparação com redes de
modelos nulos. Utilizamos o modelo nulo Patefield, que corrige o tamanho da rede e os totais
marginais, ou seja, a riqueza de espécies e o número total de interações das espécies, ao mesmo
tempo em que mistura as interações de forma aleatória (Patefield 1981). Estimamos o intervalo de
confiança de 95% para cada métrica a partir dos valores simulados, e o valor final foi considerado
significativo quando não sobrepunha com o intervalo de confiança.
Para relacionar os índices de espécie (grau, grau normalizado, força de interação,
centralidade por intermédio, centralidade por proximidade, diversidade de parceiros, especialização
e intervalo de recursos) com a abundância das plantas e dos frutos, a duração da frutificação, cor e
tamanho dos diásporos, tamanho da ave e abertura do bico, construímos Modelos Lineares (LM)
através de função lm do pacote básico lme4 (R Core Team 2018). Consideramos os índices de
espécies como variáveis resposta e os atributos medidos como fatores fixos.
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Resultados
Foram registrados 500 eventos de frugivoria, os quais incluíram 27 espécies de plantas e 35
de aves (Tabelas 1 e 2). As redes de neblina contribuíram para o registro de apenas três eventos de
frugivoria (0,6% dos eventos), que englobaram três espécies de plantas e de aves. Devido ao baixo
sucesso na amostragem zoocêntrica, foram mantidos apenas os registros fitocêntricos para as
análises de rede. O esforço amostral dispensado para os dois anos de coleta foi de 81,15%. A
maioria das espécies de plantas e de frugívoros interage com poucos parceiros, enquanto poucas
espécies interagem com muitos parceiros e a maioria das interações é pouco frequente (Figura 2B).
A conectância observada foi de 9,3%, ou seja, das 768 interações possíveis de ocorrer, foram
registradas apenas 72. O grau das aves variou de 1 a 7 (grau médio = 2,22±1,58) e o grau das
espécies vegetais de 1 a 17 (grau médio = 3,00±3,67), não diferindo significativamente (t = 1,08 e p
= 0,28). A rede não foi significativamente aninhada (wNODF = 14,06), mas foi significativamente
especializada (H2’= 0,69) e modular (M= 0,62), com a formação de 09 módulos (Figura 2). A
formação dos módulos foi explicada pelo tamanho da semente (χ² = 3,2593, df = 8, valor de p =
0,9171), mas não pelos hábitos alimentares (χ² = 49,56, df = 48, valor de p = 0,411) ou tamanho das
aves (χ² = 25,882, df = 16, p-value = 0,0451)(Figura 3).
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Figura 2. Rede de interação entre aves frugívoras e plantas no Pantanal de Aquidauana, MS. As
cores representam os módulos do qual a espécie pertence. As espessuras das linhas indicam a força
da interação entre as espécies. (Representação numérica das espécies em anexo).

Figura 3. Afinidade dos atributos dentro dos módulos. M = Módulo. Guilda: FG = frugívorogranívoro, O = onívoro, F = frugívoro, G = Granívoro, IF = Insetívoro-frugívoro, I = insetívoro, IG
= insetívoro-granívoro. Círculos azuis indicam uma associação positiva, expresso pelos valores

19

residuais positivos de Pearson, enquanto os círculos vermelhos indicam associação negativa ou
valores residuais negativos de Pearson.

As espécies de plantas estiveram distribuídas em 17 famílias (Tabela 1), dentre as quais
Rubiaceae é a mais representativa (cinco espécies). As famílias Lamiaceae, Myrtaceae e Rutaceae
tiveram duas espécies visitadas por aves e as demais famílias foram representadas por uma única
espécie. As espécies para as quais houve maior número de interações e espécies de aves visitantes
foram Cecropia pachystachya (embaúba, 166 interações, grau= 17, grau normalizado= 0,53) e
Zanthoxylum riedelianum (mama-de-porca, 129 interações, grau= 10, grau normalizado= 0,31).
Estas espécies também foram as que apresentaram maior força (s = 10,98 e 7,45, respectivamente) e
maior diversidade de parceiros (pd = 1,61 e 1,69, respectivamente). As espécies consideradas mais
especializadas foram Erythroxylum anguifugum e Banisteriopsis campestris (d’ = 1 e 0,82,
respectivamente) (Tabela 1).
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Tabela 1. Espécies de plantas para as quais foram observadas interações com frugívoros no Pantanal de Aquidauana, MS, com o respectivo número de
interações, grau, força e diversidade de parceiros.
Família
Anacardiaceae
Annonaceae

Espécie

Myracrodruon urundeuva
Annona cornifolia
Cannabaceae
Celtis iguanaea
Dilleniaceae
Curatella americana
Erythroxylaceae Erythroxylum anguifugum
Fabaceae
Bauhinia mollis
Lamiaceae
Aegiphila verticillata
Lamiaceae
Vitex cymosa
Loranthaceae
Psittacanthus acinarius
Malpighiaceae
Banisteriopsis campestris
Menispermaceae Odontocarya tamoides
Myrtaceae
Psidium guineense
Myrtaceae
Eugenia florida
Passifloraceae
Passiflora sp.
Rubiaceae
Psychotria carthagenensis
Rubiaceae
Chomelia sp.
Rubiaceae
Randia armata
Rubiaceae
Chomelia obtusa
Rubiaceae
Genipa americana
Rutaceae
Zanthoxylum riedelianum
Rutaceae
Zanthoxylum rigidum
Salicaceae
Casearia decandra
Urticaceae
Cecropia pachystachya
Vitaceae
Cissus spinosa

N° de
interações
38
5
4
16
5
1
2
1
1
53
1
9
4
2
23
6
6
2
2
129
17
1
166
3

Grau (k)

Força (s)

2
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
4
2
2
1
2
10
6
1
17
1

0,47
0,39
0,31
1,55
1,00
0,17
0,06
0,25
0,07
0,68
0,13
1,48
0,48
0,36
2,10
0,42
0,39
0,25
0,33
7,45
2,30
0,08
10,98
0,27

Especialização
(d’)
0,43
0,42
0,72
0,81
1
0,59
0,35
0,68
0,40
0,82
0,53
0,39
0,66
0,47
0,79
0,59
0,57
0,68
0,56
0,71
0,48
0,44
0,79
0,70

Diversidade de
parceiros (pd)
0,64
1,33
0,00
0,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,56
0,69
0,80
0,64
0,64
0,00
0,69
1,69
1,56
0,00
1,61
0,00

As aves estiveram distribuídas em cinco ordens e 11 famílias (Tabela 2), dentre as quais, as
mais representativas foram Psittacidae (9 espécies e 80 indivíduos) e Thraupidae (6 espécies e 57
indivíduos). As espécies mais abundantes nos registros de frugivoria foram tiriba-fogo (Pyrrhura
devillei, 37 indivíduos) e sanhaço-do-coqueiro (Tangara palmarum, 25 indivíduos). As espécies
Cyanocorax cyanomelas e Tangara sayaca interagiram com um maior número de plantas (sete
cada). As aves que tiveram mais interações foram P. devillei (87) e Agelasticus cyanopus (80). As
espécies que apresentaram maior força foram o T. sayaca e o C. cyanomelas (2,56 e 2,45,
respectivamente) e as que tiveram maior diversidade de parceiros foram C. cyanomelas (1,79) e T.
palmarum (1,34). As espécies consideradas mais especializadas foram Paroaria capitata e
Eupsitulla aurea (1,0 e 0,92, respectivamente). A maioria das espécies é incluída na guilda de
insetívoros-frugívoros (31%), mas os frugívoros-granívoros (25%) e insetívoros (16%) também se
mostraram importantes na composição da rede entre aves e plantas no Pantanal.

Tabela 2. Espécies de aves para as quais foram observadas interações de frugivoria com plantas do Pantanal de Aquidauana, MS, com o respectivo
número de interações, grau, guilda, força e diversidade de parceiros. (Guildas: FG = frugívoro-granívoro, O = onívoro, F = frugívoro, G = Granívoro,
IF = Insetívoro-frugívoro, I = insetívoro, IG = insetívoro-granívoro).
Família
Columbidae
Corvidae
Corvidae
Cracidae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Mimidae
Picidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Ramphastidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae

Espécie
Patagioenas cayennensis
Cyanocorax cyanomelas
Cyanocorax chrysops
Ortalis canicollis
Agelasticus cyanopus
Icterus pyrrhopterus
Psarocolius decumanus
Icterus croconotus
Mimus saturninus
Melanerpes candidus
Pyrrhura devillei
Eupsittula aurea
Psittacara leucophthalmus
Aratinga nenday
Myiopsitta monachus
Brotogeris chiriri
Diopsittaca nobilis
Pionus maximiliani
Primolius auricollis
Ramphastos toco
Tangara sayaca
Tangara palmarum
Coryphospingus cucullatus
Tachyphonus rufus
Paroaria capitata
Saltator coerulescens

N.° de
Interações
5
12
3
4
80
4
4
1
1
2
87
78
13
6
3
2
2
2
1
55
35
11
9
8
5
1

Grau
(k)
2
7
3
2
1
3
1
1
1
1
4
2
3
2
1
1
1
1
1
3
7
4
2
4
1
1

Guilda

Força (s)

FG
O
O
F
G
IF
F
IF
IF
I
FG
FG
FG
G
G
FG
FG
FG
FG
F
IF
IF
IG
IF
I
IF

0,04
2,45
0,67
0,52
0,48
1,26
0,03
0,01
0,01
0,01
1,84
1,65
1,79
1,29
0,02
0,01
0,02
0,01
0,11
0,53
2,56
2,08
0,45
2,22
1,00
0,04

Especialização
(d’)
0,05
0,51
0,59
0,27
0,59
0,42
0,21
0
0
0,11
0,54
0,92
0,57
0,75
0,13
0,11
0,16
0,11
0,57
0,40
0,29
0,69
0,57
0,46
1
0,38

Diversidade de
parceiros (pd)
0,67
1,79
1,10
0,56
0,00
1,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,89
0,63
1,05
0,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,35
1,26
1,34
0,53
1,23
0,00
0,00

Família

Espécie

Turdidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae

Turdus leucomelas
Pitangus sulphuratus
Myiarchus tyrannulus
Camptostoma obsoletum
Casiornis rufus

N.° de
Interações
18
14
9
3
1

Grau
(k)
2
3
2
1
1

Guilda

Força (s)

IF
IF
IF
I
I

0,94
1,09
0,17
0,02
0,06

Especialização
(d’)
0,88
0,21
0,27
0,19
0,44

Diversidade de
parceiros (pd)
0,21
0,76
0,53
0,00
0,00
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Com relação ao papel das espécies, a maioria foi enquadrada como periférica na rede, sendo
que as espécies vegetais Annona cornifolia, Psychotria carthagenensis, Psidium guineense e
Cecropia pachystachya, e as aves Tangara sayaca, Ramphastos toco e Pyrrhura devillei foram
consideradas conectoras de módulos (Figura 4). Nenhuma espécie foi considerada hub de módulo
ou supergeneralista.

Figura 4. Papel de cada espécie na rede de interações entre aves e frugívoros. Cada círculo
descreve o grau dentro do módulo (z) e o coeficiente de participação (c) de cada espécie. Utilizamos
os valores de 2,5 para z e de 0,62 para c (Olesen et al. 2007) para atribuir o papel a cada espécie:
espécies periféricas (canto inferior esquerdo), hub de módulo (canto superior esquerdo),
supergeneralista (canto superior direito) ou conector (canto inferior direito). Círculos vermelhos
representam espécies de aves e azuis representam espécies vegetais. As linhas em z = 2,5 e c = 0,62
definem os papéis das espécies.

O grau das plantas, a força, o intervalo de recursos e a proximidade são explicados pela
duração da frutificação (Tabela 3), sendo essa relação positiva para todas as métricas, exceto
intervalo de recursos (Figura 4). Para aves, apenas a diversidade de parceiros esteve relacionada
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com a guilda a qual a ave pertence (Figura 4), as demais métricas (grau, força, intervalo de recursos,
centralidade, proximidade e especialização) não foram explicadas por nenhum dos atributos das
espécies (tamanho, peso ou guilda) (Tabela 4).

Tabela 3. Resultados do modelo linear para métricas das espécies de plantas que interagiram com
frugívoros no Pantanal de Aquidauana, MS. Valores em negrito representam relações significativas
(p<0,05).

Modelo (Plantas)
Grau
Cor
Tamanho sementes (mm)
Duração
N.° de frutos
Média dos frutos
N.° de indivíduos
Grau Normalizado
Cor
Tamanho sementes (mm)
Duração
N.° de frutos
Média dos frutos
N.° de indivíduos
Força da espécie
Cor
Tamanho sementes (mm)
Duração
N.° de frutos
Média dos frutos
N.° de indivíduos
Intervalo de Recursos
Cor
Tamanho sementes (mm)
Duração
N.° de frutos
Média dos frutos
N.° de indivíduos
Centralidade
Cor
Tamanho sementes (mm)
Duração

Erro Padrão
Residual

Df

R²

F

p

3,67
3,62
3,32
3,73
3,68
3,73

15
19
22
22
22
22

0,335
0,173
0,208
0,001
0,292
0,000

1,263
3,971
5,771
0,028
0,662
0,006

0,331
0,061
0,025
0,869
0,425
0,940

0,11
0,11
0,10
0,12
0,11
0,12

15
19
22
22
22
22

0,335
0,173
0,208
0,001
0,292
0,000

1,263
3,971
5,771
0,028
0,662
0,006

0,331
0,061
0,025
0,869
0,425
0,940

2,55
2,57
2,39
2,62
2,58
2,62

15
19
22
22
22
22

0,342
0,155
0,166
0,001
0,026
0,001

1,302
3,479
4,387
0,029
0,589
0,030

0,315
0,078
0,048
0,866
0,451
0,863

0,12
0,12
0,11
0,12
0,12
0,12

15
19
22
22
22
22

0,335
0,173
0,208
0,001
0,029
0,000

1,263
3,971
5,771
0,028
0,662
0,006

0,331
0,061
0,025
0,869
0,425
0,940

0,09
0,09
0,08

15
19
22

0,345
0,174
0,139

1,316
3,999
3,547

0,309
0,060
0,073
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Modelo (Plantas)
N.° de frutos
Média dos frutos
N.° de indivíduos
Proximidade
Cor
Tamanho sementes (mm)
Duração
N.° de frutos
Média dos frutos
N.° de indivíduos
Diversidade de Parceiros
Cor
Tamanho sementes (mm)
Duração
N.° de frutos
Média dos frutos
N.° de indivíduos
Especialização
Cor
Tamanho sementes (mm)
Duração
N.° de frutos
Média dos frutos
N.° de indivíduos

Erro Padrão
Residual
0,09
0,09
0,08

Df

R²

F

p

22
22
22

0,006
0,005
0,008

0,146
0,116
0,176

0,706
0,737
0,678

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

15
19
22
22
22
22

0,163
0,132
0,169
0,000
0,010
0,013

0,488
2,893
4,466
0,017
0,234
0,288

0,807
0,105
0,046
0,896
0,633
0,597

0,60
0,57
0,56
0,58
0,59
0,59

15
19
22
22
22
22

0,298
0,177
0,111
0,044
0,035
0,022

1,059
4,090
2,755
1,012
0,807
0,497

0,428
0,057
0,111
0,325
0,379
0,488

0,18
0,17
0,17
0,16
0,17
0,16

15
19
22
22
22
22

0,191
0,007
0,000
0,071
0,008
0,116

0,592
0,141
0,018
1,689
0,184
2,884

0,732
0,712
0,895
0,207
0,672
0,102
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Figura 4. Relação entre a duração da frutificação e o grau, força de interações, intervalo de recursos
e centralidade das espécies de plantas que interagiram com frugívoros e das guildas de aves com a
diversidade de parceiros no Pantanal de Aquidauana, MS.
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Tabela 4. Resultados do modelo linear para métricas das aves que consumiram frutos no Pantanal
de Aquidauana, MS. Valores em negrito representam relações significativas (p<0,05)
Erro Padrão
Modelo (Aves)
DF
R²
F
p
Residual
Grau
1,59
30
0,038
1,181
0,286
Tamanho da Ave
2,01
12
0,004
0,045
0,836
Abertura do Bico
1,44
25
0,346
2,208
0,076
Guilda
Grau Normalisado
0,07
30
0,038
1,181
0,286
Tamanho da Ave
0,08
12
0,004
0,045
0,836
Abertura do Bico
0,06
25
0,346
2,208
0,076
Guilda
Força da espécie
0,84
30
2,35E
0,001
0,979
Tamanho da Ave
0,97
12
0,016
0,200
0,663
Abertura do Bico
0,84
25
0,171
0,861
0,536
Guilda
Intervalo de Recursos
0,18
30
0,073
2,377
0,134
Tamanho da Ave
0,21
12
0,019
0,228
0,641
Abertura do Bico
0,17
25
0,361
2,355
0,061
Guilda
Centralidade
0,06
30
0,068
2,180
0,150
Tamanho da Ave
0,07
12
0,188
2,755
0,123
Abertura do Bico
0,06
25
0,191
0,982
0,458
Guilda
Proximidade
0,01
30
0,027
0,848
0,364
Tamanho da Ave
0,00
12
0,072
0,928
0,354
Abertura do Bico
0,01
25
0,205
1,074
0,404
Guilda
Diversidade de Parceiros
0,51
30
0,062
1,991
0,168
Tamanho da Ave
0,59
12
0,009
0,113
0,742
Abertura do Bico
0,45
25
0,379
2,547
0,046
Guilda
Especialização
0,27
30
0,014
0,436
0,513
Tamanho da Ave
0,24
12
0,003
0,042
0,840
Abertura do Bico
0,29
25
0,069
0,309
0,926
Guilda
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Discussão
O número de espécies envolvidas na rede de interação entre plantas e frugívoros no Pantanal
de Aquidauana foi baixo (62 espécies) se comparado com a média para a região neotropical (171
espécies), mas intermediário ao registrado nos estudos citados para o Pantanal, na revisão de
Almeida & Mikich (2017) (20 espécies por Munin et al. 2012, 66 espécies por Keuroghlian et al.
2009, 92 espécies por Donatti et al. 2011). Embora esses não tratem especificamente de redes entre
plantas e aves frugívoras (os quais são inexistentes ao nosso conhecimento), parece emergir um
padrão de redes com menor número de espécies no Pantanal, o que pode ser reflexo, dentre outras
coisas, da instabilidade climática e de recursos, os quais são flutuantes e sazonais em função das
cheias e secas.
A baixa conectância (9,3%) está de acordo com a média observada para a região neotropical
(12%) e conjunto de redes para o Pantanal (9%) (Almeida & Mikich 2017), sendo uma
característica comum para redes de frugívoros. A baixa conectância pode indicar baixa
generalização e alta especialização e, portanto, baixa competição entre espécies no mesmo nível
trófico (Jordano 1987). A conectância é fortemente influenciada pelo número de espécies, quanto
maior o número de espécies interagindo menor a conectância e, por esta razão, tende a ser menor
em ambientes tropicais (Jordano 1987). Uma vez que a frutificação é sazonal, esperaríamos que os
animais fossem forçados a alternar entre espécies frutíferas (Almeida & Mikich 2017), fazendo com
que o grau dos animais fosse maior que o grau das plantas, mas essa premissa não foi corroborada
pelo nosso estudo.
Considerando que há prevalência de um padrão aninhado em redes de frugívoros da região
neotropical (Almeida & Mikich 2017) e esse também é um padrão observado em redes
mutualísticas (Bascompte et al. 2003, Vázquez et al.2009a, Fortuna et al. 2010, Joppa et al. 2010,
Almeida & Mikich 2017), a não detecção de um padrão aninhado poderia ser um artefato do baixo
número de espécies compondo a rede (Guimarães et al. 2007). Contudo, em outro estudo realizado
no Pantanal, Donatti et al. (2011) observaram que a rede estudada foi menos aninhada do que todas
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as outras redes de dispersão de sementes estudadas até aquele momento, com exceção de uma
amostrada na Floresta Atlântica brasileira (Silva et al. 2007) que incluía interações entre espécies de
plantas, mamíferos e aves. Espécies de plantas e animais com muitas ligações tendem a estabelecer
interações dentro dos módulos (hubs de módulos) e ter uma maior contribuição para o aninhamento
(Dátillo et al 2016), o fato de, na rede estudada essas interações terem sido pouco frequentes,
poderia explicar a não detecção de um padrão aninhado na rede. É necessário o desenvolvimento de
mais estudos com enfoque em redes de interação entre plantas e frugívoros no Pantanal para
verificar se este é um padrão emergente neste ecossistema, e principalmente, para investigar quais
mecanismos podem estar por trás desse padrão.
Nossos resultados corroboram a observação de Donatti et al. (2011) que a rede estudada no
Pantanal está entre as redes de dispersão de sementes mais modulares entre as estudadas. Alta
modularidade pode estar ligada diretamente com a sazonalidade climática (Schleuning et al. 2014) e
alta flutuação de recursos levando muitos frugívoros a competir por alimentos (Bascompte 2010).
Além disso, espera-se que a modularidade de redes planta-animais aumente com a especificidade
trófica (Donatti et al. 2011). De fato, a especialização (H2) registrada na área de estudo (0,69)
supera os valores das oito redes de frugivoria investigadas por Blüthgen et al. (2007) (0,18-0,47). A
modularidade é comumente observado em redes de frugívoros da região neotropical (Almeida &
Mikich 2017) e em redes mutualísticas (Donatti et al. 2011, Mello et al. 2011, Vidal et al. 2014)
Esse tipo de estrutura, assim como o aninhamento, está relacionado à estabilidade da rede, neste
caso é caracterizado por grupos de espécies fortemente conectadas entre si, mas fracamente
conectadas a outras espécies pertencentes a outros módulos (Olesen et al. 2007). Em revisão sobre
redes de frugívoros neotropicais, Almeida & Mikich (2017) encontraram que 71% das redes foram
significativamente modulares, contudo, o número de módulos foi inferior ao registrado neste estudo
(variou de quatro a sete módulos).
Considerando que os padrões modulares refletem uma rede mais diversificada de funções e
serviços ecológicos, a compreensão dos mecanismos que determinam a modularidade poderia
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ajudar a descobrir os processos gerais que moldam a ecologia evolutiva das interações plantaanimal (Donatti et al. 2011). No presente estudo, dentre as variáveis estudadas, apenas o tamanho
do fruto esteve correlacionado com os módulos formados. Características correspondentes para
recursos e consumidores são as combinações mais bem-sucedidas, por exemplo, tamanho do bico
das aves e o tamanho do fruto, são determinantes para a frugivoria por aves ( Eklӧf et al. 2013). O
tamanho e a estrutura dos frutos influenciam as visitas de alimentação de várias espécies de
frugívoros, sendo que frutos pequenos desprotegidos estruturalmente foram capturados por quase
todas as espécies (Pratt & Stiles 1985).
A maioria das espécies da rede de interação estudada é periférica, ou seja, com poucas
interações dentro e entre os módulos, mas as espécies de plantas C. pachystachya, P. guineense,
Psychotria carthagenensis e A. cornifolia e as espécies de aves P. devillei, Ramphastos toco e T.
sayaca foram consideradas conectoras, ou seja, conectaram espécies de diferentes módulos, sendo
importantes para manutenção do padrão estrutural da rede. Com a perda dos conectores pode
fragmentar a rede e causar isolamento dos módulos, porém com pouco impacto internamente
(Olensen et al. 2007). A ausência de espécies supergeneralistas indica baixa coesão nesta rede de
frugivoria, e também foi observada por Donatti et al. (2011).
Cecropia pachystachya como espécies com elevado número de interações, está de acordo
com as previsões de Vidal et al. (2014), em que espécies de plantas com pequenas sementes e maior
período de frutificação tendem a ser mais importantes para a organização da rede. Estas espécies
pertencem ao modelo de baixo investimento (Howe & Smallwood 1982), no qual é produzido um
grande número de frutos com poucos nutrientes e pequenas sementes, atraindo uma grande
variedade de aves oportunistas com vantagem de um recurso superabundante, mas baixo valor
nutricional. Frutos maiores implicam em menos interações uma vez que há limitações morfológicas
para o seu consumo, os frutos pequenos, por sua vez, atraem uma ampla variedade de frugívoros
que consomem um grande número de frutos (Muñoz et al. 2017). Também, espécies de plantas com
longo período de frutificação desempenham um importante papel na estruturação da rede (Donatti
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et al. 2011, Vidal et al. 2014) foi corroborado pelos nossos resultados. Uma maior duração de
frutificação aumentaria as chances de interações das plantas, principalmente quando há escassez de
recursos. Esse parece ser o caso de Z. riedelianum, que produziu frutos principalmente na estação
seca, quando havia poucos recursos disponíveis o que pode explicar o grande número de interações.
Nos períodos de escassez os frugívoros podem se tornar mais dependentes destas plantas (Peres
1994, Ragusa-Netto & Fecchio 2006).
Pyrrhura devillei e T. palmarum, espécies mais abundantes nos registros de frugivoria, são
altamente dependentes de frutos em suas dietas, comuns na região pantaneira e que geralmente
andam em bando (Pivatto & Bernardon 2012). Frugívoros especializados provavelmente
desempenham papéis-chave em redes de dispersão de sementes (Mello et al. 2015). Assim como
escontramos em nossa rede onde os frugívoros especializados, espécies que dependem de frutos,
tiveram maiores valores no papel das espécies nas interações entre módulos e ocuparam papéis
centrais, ainda que os psittacideos sejam predadores de sementes.
Espécies com frutificação mais longa que tendem a ocupar um papel central na rede (Donatti
et al. 2011) e, como confirmado pelos resultados do modelo linear, a duração é significativa para
várias métricas. Espécies do gênero Cecropia, por exemplo, estão disponíveis quase o ano todo e
são utilizadas como recurso alimentar tanto por aves oportunistas como por espécies
predominantemente frugívoras, sendo ambos os grupos importantes para sua dispersão (MarcondesMachado & Oliveira, 1988). Além disso, Vázquez et al. (2009) descobriram que a abundância de
espécies e sobreposições fenológicas e espaciais parecem explicar melhor e prever a estrutura em
redes mutualísticas do que traços fenotípicos e relações filogenéticas.
Há indícios de que um mesmo módulo tende a ser ocupado por espécies com traços
semelhantes (Minoarivelo & Hui 2016), contudo, os módulos também podem manter espécies
estreitamente relacionadas em módulos separados para evitar a competição e manter sua
coexistência (Silva et al. 2016). Uma maior variedade de características na comunidade contribui
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para gerar um maior número de grupos funcionais (Dupont & Olesen 2009), aumentando a estrutura
modular da rede.
Os resultados em nível de rede e de espécie permitiram conhecer a importância funcional
dos frugívoros e plantas zoocóricas, pois com a perda de certas espécies, e principalmente das
interações entre elas, poderia afetar negativamente a rede, sobretudo em um sistema de baixa
frequência de interações, especializada e altamente modular. Demonstramos que as características
fenológicas explicaram melhor o papel das espécies e que a abundância dos indivíduos não é
significativa para explicar seus papéis na rede. Nosso estudo ajuda a compreender a estrutura dos
processos ecológicos no Pantanal e pode subsidiar ações para sua conservação.
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ANEXO I
Representação numérica das espécies
Espécies (aves)

Agelasticus cyanopus
Aratinga nenday
Brotogeris chiriri
Camptostoma obsoletum
Casiornis rufus
Coryphospingus cucullatus
Cyanocorax chrysops
Cyanocorax cyanomelas
Diopsittaca nobilis
Eupsittula aurea
Icterus croconotus
Icterus pyrrhopterus
Melanerpes candidus
Mimus saturninus
Myiarchus tyrannulus
Myiopsitta monachus
Ortalis canicollis
Paroaria capitata
Patagioenas cayennensis
Phaeomyias murina

Pionus maximiliani
Pitangus sulphuratus
Primolius auricollis
Psarocolius decumanus
Psittacara leucophthalmus
Pyrrhura devillei
Ramphastos toco
Saltator coerulescens
Tachyphonus rufus
Tangara palmarum
Tangara sayaca
Turdus leucomelas

Vértice

Módulo Espécies (plantas)

Vértice

Módulo

1

3

Aegiphila verticillata

33

7

2

6

Annona cornifolia

34

2

3

3

Banisteriopsis campestris

35

5

4

7

Bauhinia mollis

36

6

5

6

Casearia decandra

37

6

6

4

Cecropia pachystachya

38

3

7

4

Celtis iguanaea

39

9

8

6

Chomelia obtusa

40

2

9

7

Chomelia sp.

41

2

10

5

Cissus spinosa

42

2

11

3

Curatella americana

43

4

12

9

Erythroxylum anguifugum

44

8

13

3

Eugenia florida

45

9

14

3

Genipa americana

46

6

15

7

Myracrodruon urundeuva

47

5

16

3

Odontocarya tamoides

48

2

17

3

Passiflora sp.

49

4

18

8

Psidium guineense

50

7

19
20

7
4

Psittacanthus acinarius
Psychotria carthagenensis

51
52

7
1

21

3

Randia armata

53

6

22

7

Vitex cymosa

54

9

23

7

Zanthoxylum rigidum

55

6

24

7

Zanthoxylum riedelianum

56

7

25

9

26

7

27

3

28

1

29

2

30

2

31

7

32

1
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