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A  dispersão  de  sementes  é  um  processo  simbiótico  no  qual  os  dispersores  recebem  um
retorno  nutricional  e  as  plantas  têm  suas  sementes  transportadas  para  diversos  habitats,
podendo promover sua deposição em sítios particulares e apropriados para a germinação e
o estabelecimento de plântulas. Aves são reconhecidas como bons agentes dispersores de
sementes, sendo consideradas, por alguns autores, elementos chave para a recuperação das
florestas  tropicais.  Este  estudo  teve  como  objetivo  identificar  e  caracterizar  quais  são  os
dispersores  de  Miconia  cinnamomifolia  (Dc.)  Naud.  (jacatirão-açu),  espécie  com  fruto
carnoso em forma de baga globosa,  com aproximadamente  três  milímetros,  de  coloração
roxa quando maduro e com muitas sementes, que frutifica de abril-junho, em uma área de
regeneração natural no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, município de Santo Amaro
da  Imperatriz,  SC.  As  observações  focais  para  o  registro  dos  dispersores  totalizaram  13
horas  durante  o  período  de  frutificação,  sendo  realizadas  em  quatro  árvores  distantes  na
área  de  estudo.  Registrou-se  a  espécie  visitante,  se  eram  indivíduos  solitários  ou  se
pertenciam  a  bandos  mono/poliespecíficos  e  a  atividade  na  planta  (consumiu  frutos  ou
não). Encontramos um total de 22 espécies de aves comendo os frutos do jacatirão-açu e as
mais  frequentes  foram  sanhaço-cinzento  (Thraupis  sayaca)  (20,9%  das  visitas);
sanhaço-de-encontro-amarelo  (Thraupis  ornata),  saira-militar  (Tangara  cyanocephala)  e
periquito-verde (Pyrrhura frontalis) (13,4%); saira-ferrugem (Hemithraupis ruficapilla) e
suiriri  (Tyrannus  melancholicus)  (6%).  Também  observamos  o  corocochó  (Carponis
cucullata),  espécie  de  maior  porte  (23cm),  características  de  floresta  e  exclusivamente
frugívora  da  família  Cotingidae.  As  famílias  mais  representativas  foram  Thraupidae  e
Tyrannidae,  com  sete  e  seis  espécies  respectivamente.  A  assembléia  de  aves  encontrada
permite  sugerir  que  o  jacatirão-açu  apresenta  uma  eficiente  estratégia  de  atratividade  de
dispersores,  apresentando  espécies  de  áreas  abertas  e  de  ambientes  antrópicos,  como
espécies  características  de  florestas,  o  que  aumenta  as  chances  de  dispersão  de  suas
sementes.
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