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O desconhecimento  da  comunidade  de  figueiras  em  Florestas  Estacionais  Semideciduais
impede  uma  avaliação  mais  precisa  do  papel  ecológico  das  figueiras  e  dificulta  o
estabelecimento  de  estratégias  de  conservação  de  espécies  relacionadas.  Nesse  estudo
amostramos o interior de fragmentos florestais em três paisagens do interior paulista,  nas
regiões dos municípios de Teodoro Sampaio, Gália e Ribeirão Preto (7, 7 e 5 fragmentos
amostrados,  respectivamente).  Utilizando  o  método  de  parcelas,  amostramos  dois
fragmentos grandes (> 2000 ha),  oito  médios  (~150ha)  e  nove pequenos (~30ha).  A área
amostrada  nos  fragmentos  foi  3,  1  e  0,5  ha,  respectivamente  totalizando  18,25  ha.  Os
dados  foram  coletados  no  período  de  janeiro/2008  a  março/2010.  Todas  as  figueiras
terrícolas  com mais  de  0,5  m  de  altura  e  hemiepífitas  encontradas  foram  identificadas  e
registradas quanto ao porte, hábito e uso do dossel (altura e local de estabelecimento), no
caso  das  hemiepífitas.  Foram  encontrados  125  indivíduos  pertencentes  a  oito  espécies:
Ficus  citrifolia  Mill.,  F.  eximia  Schott,  F.  crocata  (Miq.)  Miq.,  F.  luschnathiana  (Miq.)
Miq.,  F.  obtusifolia  Kunth,  F.  trigona  L.f.  e  Ficus  insipida  Willd,  porém  nenhuma  das
regiões apresentou mais de seis espécies. Ficus citrifolia  foi a mais abundante, com mais
de  45%  dos  indivíduos  em  todas  as  regiões.  A  maioria  apresentou  hábito  hemiepifítico.
Diferente ao observado em florestas ombrófilas,  aproximadamente 75% se estabeleceram
abaixo  de  5  m  de  altura  e  frequentemente  sobre  troncos  caídos,  sugerindo  uma  menor
chance de estabelecimento nos estratos superiores da floresta devido à menor umidade nas
florestas  estacionais  semideciduais.  Os  fragmentos  da  região  de  Gália  apresentaram
densidade  de  figueiras  de  ~11  indivíduos/hectare.  As  outras  duas  áreas  apresentaram
densidades de ~ 3-4 indivíduos/hectare. Os resultados apontam que generalizações sobre a
baixa  importância  desse  gênero  para  a  fauna  em  áreas  de  florestas  semideciduais  não
devem  ser  feitas,  pois  a  densidade  de  indivíduos  e  a  diversidade  de  espécies  podem  ser
altas (ex. região de Gália).
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