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Estudos a  cerca do padrão de frutificação em nível  de  comunidade  representam aspectos
fundamentais  para  a  compreensão  da  dinâmica  entre  ecossistemas  e  animais  vertebrados
como  possíveis  dispersores  contribuindo  com  dados  relevantes  para  a  conservação  e
manejo  de  ambientes  degradados.  Alguns  estudos  têm  sido  conduzidos  em  fenologia  de
frutificação e produção de frutos possibilitando avaliar a diversidade de espécies vegetais
presentes  nos  mais  complexos  habitats.  O  estudo  objetivou  analisar  o  padrão  de
frutificação  de  espécies  da  família  Burseraceae  em  relação  às  demais  espécies  em
frutificação em nível de comunidade. Baseou-se no método de rastreamento de frutos em
trilhas.  A  coleta  foi  conduzida  em  uma  área  de  floresta  de  terra  firme  constituída  por
quatro  trilhas,  cada  transecto  mede  250  x10  metros,  perfazendo  1  hectare,   na  Fazenda
Experimental  da  Universidade  Federal  do  Amazonas,  Manaus.  Foram  coletados  1792
frutos,  pertencentes  a  92  espécies.  Características  morfológicas  foram  investigadas  para
inferir  a  respeito  dos  prováveis  modos  de  dispersão.  Houve  destaque  na  frutificação  de
Protium heptaphyllum March. (Burseraceae) 36,2%, em menor proporção estão Pourouma
sp. (Cecropiaceae) 11%, Bellucia sp. (Melastomataceae) 7,1%, Pradosia sp. (Sapotaceae)
6,9%,  Hevea  sp.  (Euphorbiaceae)  5,1%,  Duguetia  sp.  (Annonaceae)  e  Tabernaemontana
undulata  Vahl.  (Apocynaceae)  com  1%  cada.  Correlações  com  a  precipitação  foram
consideradas através da análise do padrão sazonal da frutificação com um pico no início da
estação  chuvosa  (janeiro).  Nos  meses  de  janeiro  de  2007  e  2008  foi  verificada  maior
produção de frutos, o que representou uma proporção de 83%. Verificou-se que a grande
maioria  das  famílias  mostrou  um  pico  de  frutificação  sazonal  (Burseraceae),  enquanto
outras produziram menos por períodos prolongados. 78% das espécies apresentaram frutos
ou sementes de menor tamanho, sendo assim,  adaptados a  dispersão endozoocórica.  Este
modo  de  dispersão  permitiu  reconhecer  o  importante  papel  de  grupos  consumidores  nas
interações bióticas em florestas tropicais úmidas. 
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