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Compreender a diversidade e dinâmica de plantas de sub-bosque e o seu papel em seu uso por 
piprídeos em fragmentos florestais são os objetivos deste estudo. Piprídeos são pássaros 
frugívoros, abundantes em florestas de sub-bosque, que possuem uma dieta composta por 
frutos característicos das famílias Melastomataceae e Rubiaceae. Apresentamos resultados de 
fenologia bimestral das principais espécies encontradas em plots de 200x10m² em fragmentos 
florestais (1h, 10h, 100h) e em mata contínua. Os resultados apontam uma maior riqueza das 
famílias Melastomaceae (27%, 33%, 23% e 20%) e Rubiaceae (63%, 41%, 61% e 33%), 
respectivamente, seguida pelas famílias Piperaceae e Boraginaceae. A partir dos dados de 
frutificação obtidos destas áreas, observou-se uma maior proporção de espécies com fruto em 
fragmentos de 10 e 100h (73% e 75%). Utilizando-se o método de Fournier para medir a 
intensidade de frutificação, verificou-se que, nos fragmentos de 10h, espécies com maior 
densidade por área (<5inds), apresentaram intensidade de frutificação maior que 70%. Em 
contraste, observa-se menor densidade de indivíduos com alta intensidade de frutificação (80-
100%) nos plots de 1h, 100h e mata contínua. Tais resultados reforçam a hipótese de que a 
fragmentação, associada a fatores abióticos, acarretam em mudanças estruturais nas 
populações de espécies de plantas sub-bosque. Nas matas de 10h e 100h, indivíduos das 
espécies com a uma maior densidade (Miconia nervosa, Maieta guianensis), com exceção de 
Heliconia acuminata , geralmente estão agrupadas, sugerindo um efeito de borda pronunciado 
nestas áreas. Já nas matas de 1h é observado uma drástica diminuição da densidade, mas alto 
potencial de frutificação, tornando-as comparáveis aos outros fragmentos em disponibilidade 
de recursos para piprídeos. As áreas de mata contínua também apresentam riqueza e 
densidade de espécies frutíferas representativas (e.g. Psychotria brachybotrya e P. cincta),
entretanto, a ausência de fragmentação pode promover uma distribuição mais ampla e com 
intensidade de frutificação variável, tornando os fragmentos florestais mais previsíveis quanto 
à disponibilidade de recursos para pássaros frugívoros especialistas. (Fapeam e NSF) 
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