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A dispersão de sementes é um importante passo no ciclo reprodutivo da maioria das plantas as 
quais possuem diversas estratégias, como diásporos carnosos ou arilosos, para recrutar uma 
gama de potenciais dispersores. As substâncias produzidas pelas plantas oferecem uma fonte 
muito importante de nutrientes para diversos animais, os quais possuem distintos 
requerimentos energéticos para o seu metabolismo. Formigas e moscas necessitam de pouca 
quantidade de açúcar; aves e mamíferos preferem soluções mais concentradas ou 
componentes como lipídeos. O presente estudo teve como objetivos verificar o padrão de 
distribuição das plantas em época reprodutiva (frutificação) bem como quantificar 
temporalmente a energia imediata disponível, carboidratos, para o sistema. O estudo foi 
realizado em uma área de cerrado sentido restrito no Parque Estadual de Caldas Novas - GO 
de 27 a 29 de outubro de 2007. O clima da cidade é do tipo Aw, segundo classificação de 
Köppen, com chuvas de outubro a abril e seca de maio a setembro.  A refratometria foi 
utilizada para estimar a concentração açúcar disponível, desprezando assim outras fontes 
energéticas do fruto como lipídeos e proteínas. Os frutos foram esmagados e uma porção de 
sua polpa colocada no refratômetro. Baseado na razão entre a variância e a média das espécies 
presentes em cada plote, foi verificado o padrão de dispersão das populações de plantas 
estudadas. Foram encontradas em aproximadamente 1ha. 147 indivíduos em frutificação e 18 
espécies de plantas, das quais se estimou o número de frutos em cada indivíduo. As mais 
abundantes foram Campomanesia sp. Ruiz & Pav., Rourea induta Planch., Myrcia
amethystina O. Berg., Ouratia hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. e Alibertia sp A.Rinch.. As 
maiores produtoras de frutos foram Erythoxylum sp. seguida por O. hexasperma e R. induta.
Campomanesia sp. apresentou frutos com maior valor calórico dentre os frutos presentes na 
área seguidos por Brosymum gaudichaudii Trécul e Poutera sp.. Existem duas formas pelas 
quais as plantas atraem seus dispersores. Produzindo frutos com alto teor de açúcar ou 
fornecendo frutos em grande quantidade. 
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