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O  cipó  Mucuna  urens  (olho-de-boi)  produz  sementes  com  grande  valor  nutricional,  que
potencialmente  constituem  uma  fonte  de  alimento.  Este  trabalho  avaliou  a  remoção  e
dispersão  secundária  de  sementes  de  M.  urens  pela  fauna  em  um  fragmento  de  Mata
Atlântica,  no  Parque  Municipal  da  Lagoa  do  Peri,  Florianópolis  (SC).  A  remoção  foi
avaliada  em  120  sementes  (12  repetições  de  dez),  em  quatro  monitoramentos  com
intervalo de dez dias, sem reposição das mesmas. Foram consideradas removidas aquelas
que não foram encontradas a 0,5m da posição inicial. A dispersão secundária foi avaliada
em 25 sementes (cinco repetições de cinco) amarradas em carretéis de linha com 180m de
comprimento  em  troncos  próximos  a  indivíduos  de  M.  urens.  A  avaliação  foi  realizada
após  dez  dias  e  as  sementes  foram  classificadas  em:  enterradas  próximas  à  planta  mãe
(distância ≤ 0,5m) (classe 1); dispersas (distância > 0,5m) e enterradas (classe 2); retiradas
do  carretel  próximas  à  planta  mãe  (classe  3);  retiradas  do  carretel  longe  da  planta  mãe
(classe 4); não removidas (classe 5). A distância do deslocamento foi medida em linha reta,
do local de origem até o local onde as sementes ou ponta da linha foram encontradas. Os
dispersores foram avaliados através de duas armadilhas fotográficas durante 40 dias (960
horas).  Após  40  dias,  74,2%  (n=89)  das  sementes  foram  removidas  pela  fauna.  No
experimento de dispersão obteve-se: classe 1- 8% das sementes; classe 2- 28%; classe 3-
24%;  classe  4-  20%  e  classe  5-  20%.  A  distância  média  em  que  as  sementes  foram
dispersas  foi  de  8,1m  (±12,5m),  variando  de  1,0  a  35,9m.  A  cutia  (Dasyprocta  azarae
Lichtenstein)  foi  o  único  animal  registrado  pelas  fotografias.  Além  da  autocoria  e
hidrocoria,  M. urens  também apresenta  dispersão secundária  zoocórica,  que  foi  realizada
por animal predador estocador de sementes, podendo aumentar as chances de dispersão e
estabelecimento da planta.   

Palavras-chave: Remoção de sementes, Dispersão zoocórica, Fabaceae.
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