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Qualea multiflora Mart. e Qualea parviflora Mart. são espécies de hábito arbóreo comuns
em  áreas  de  Cerrado  do  Brasil  Central.  Estudos  prévios  da  embriologia  dessas  espécies
mostraram  a  ocorrência  de  múltiplos  gametófitos,  poliembrionia  nos  estágios  iniciais  da
semente e aborto de sementes. O objetivo desse trabalho foi caracterizar as espécies quanto
às  sementes  abortadas  e  a  ocorrência  de  predação  em  diferentes  populações.  Os  frutos
maduros foram coletados de diferentes áreas e as sementes de cada fruto foram contadas e
categorizadas, com base na morfologia,  em sementes sem embrião e com embrião.  Essas
últimas foram fixadas em etanol 70% e dissecadas sob estereomicroscópio para quantificar
a ocorrência de predação. Para cada espécie foram comparadas a quantidade de sementes
abortadas  e  predadas  entre  áreas  utilizando  teste  de  Kruskal-Wallis,  e  também  testada
interação  entre  os  fatores  área  e  espécie  através  de  ANOVA  de  dois  fatores.  Para  Q.
multiflora  foram  avaliadas  três  populações  e  para  Q.  parviflora  quatro  populações.  Em
todas elas foi observada a ocorrência de abortos e predação de sementes. Em Q. parviflora
tanto  a  quantidade  de  abortos  quanto  a  de  sementes  predadas  foram  diferentes  entre  as
áreas amostradas (aborto: H3=15,565, p=0,001; predação: H3=27,682, p<0,001). Já em Q.
multiflora, apenas a quantidade de sementes predadas foi diferente significativamente entre
as  áreas  (aborto:  H2=1,352,  p=0,509;  predação:  H2=43,341,  p<0,001).  Para  nenhuma  das
variáveis houve interação entre área e espécie. Para aborto, apenas o efeito de espécie foi
significativo (F1,204=38,490, p<0,001), e para predação, só o efeito da área foi  importante
(F1,207=4,072,  p=0,001).  Esses  resultados  indicam  que  a  ocorrência  de  aborto  parece  ser
uma característica  própria  das  espécies,  independentemente  da  área  de  sua  ocorrência.  O
contrário acontece com a predação, indicando as condições de cada área podem influenciar
na abundância dos insetos predadores, e consequentemente afetar a frequência de predação
das sementes.
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