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Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin (Araliaceae) é uma espécie 
arbórea popularmente conhecida como morototó. Seus frutos são fonte alimentar para 
diversas aves neotropicais. A maioria dessas aves ao se alimentarem de S. morototoni, 
contribuem para o processo de dispersão de suas sementes, sendo este processo chave na 
proliferação dessa espécie em ambientes naturais. Nesse trabalho, tivemos como objetivo 
avaliar interações de frugivoria estabelecidas entre S. morototoni e aves, em uma área de 
proteção ambiental. O estudo foi desenvolvido na Estação Ecológica da Serra das Araras, 
no Estado de Mato Grosso, Brasil. A coleta de dados foi realizada entre os anos de 2016 e 
2017 em um mosaico vegetacional com formações de origem savânica e florestal. Dois 
métodos foram aplicados, transecto e captura com redes-de-neblina a fim de identificar o 
maior número de interações entre as aves e S. morototoni, sem tendenciar os dados a essa 
espécie vegetal. Durante o transecto, foram considerados eventos de frugivoria quando 
alguma ave era observada ingerindo fruto com semente. Esforço amostral (EA) de 288h de 
observação. Com as capturas, os eventos de frugivoria foram determinados quando 
identificada sementes em fezes e/ou regurgito das aves que eram acondicionadas em sacos 
de contenção após retirada da rede. EA de 30.240 m2h. Durante a execução do trabalho, 
foram registrados 27 eventos de frugivoria envolvendo S. morototoni, sendo 21 por meio 
das capturas e 6 por meio dos transectos. Em relação à riqueza de aves, nove espécies 
distribuídas em cinco famílias interagiram. Pipra fasciicauda Hellmayr, 1906 foi 
responsável por 44% dos eventos. Todas as interações observadas foram de origem 
mutualística, contribuindo assim para o processo de dispersão de sementes. Constatamos 
também que os eventos de frugivoria em S. morototoni concentram-se entre os meses de 
agosto e novembro. Observamos número menor de aves alimentando de S. morototoni em 
relação ao que geralmente é relatado na literatura. Fato que pode estar relacionado à 
proporção de recursos alimentares disponíveis na área e ao método que empregamos, que 
não foi focado em uma única espécie vegetal. Nossos resultados contribuem para o 
conhecimento das interações ecológicas estabelecidas entre S. morototoni e aves em um 
ambiente preservado. Essas informações podem ser aplicadas em programas 
conservacionistas com a possibilidade de manejo, de modo a diminuir ou reverter impactos 
ambientais negativos. 
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