
SÍNDROME DE DISPERSÃO DOS FRUTOS OCORRENTES
 EM MATA DE TRANSIÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE

 FREITAS, PIAUÍ, BRASIL.

 Co-autores: DARLANE FREITAS MORAIS DA SILVA , ANDRÉA MARIA DE
 SOUSA SILVA, ERLANE JOSÉ RODRIGUES DA CUNHA, SAMARA FERREIRA
 DE VASCONCELOS e GARDENE MARIA DE SOUSA
 Tipo de Apresentação: Pôster

RESUMO
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A dispersão de frutos é uma importante fase no ciclo de vida das plantas, pois
 estes organismos não possuem capacidade de locomoção. Ao conjunto das
 estratégias distintivas e indicativas de um determinado agente dispersor, dá-se o
 nome de síndrome de dispersão. O presente trabalho objetivou identificar as
 espécies frutíferas nativas e as síndromes de dispersão de seus respectivos
 diásporos em uma mata de transição no município de José de Freitas, Piauí. As
 coletas foram realizadas, no período de julho de 2010 a fevereiro de 2011.
 Somente foram caracterizadas as síndromes de dispersão para as espécies
 observadas em frutificação, durante os trabalhos de campo e cujos exemplares
 foram marcados, enumerados, registrados em caderneta de campo, coletados e
 fotografados. Após a coleta foi realizada a biometria dos frutos, sendo o material
 herborizado e depositado no herbário Graziela Barroso (TEPB) da Universidade
 Federal do Piauí (UFPI). Para a caracterização das síndromes de dispersão,
 foram considerados o tamanho, a cor e a morfologia dos diásporos, agrupando as
 síndromes em três categorias: anemocoria, zoocoria e autocoria. No
 levantamento foram coletadas e identificadas 36 famílias botânicas, distribuídas
 em 82 gêneros e 101 espécies. Os espécimes coletados foram descritos
 encontrando-se 16 tipos diferentes de frutos, sendo a drupa 19%, à cápsula
 septicida 15%, o legume e a baga 11% cada. Em relação às síndromes de
 dispersão a zoocoria foi mais representativa perfazendo 45% das espécies, a
 anemocoria 44% e a autocoria 11%. A maioria das espécies apresentou frutos
 secos 64%, enquanto os carnosos observados em 36%. As famílias
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 anemocóricas que mais se destacaram foram Fabaceae e Malvaceae, a zoocoria
 freqüente nas Rubiaceae e Myrtaceae, e a autocoria nas Euphorbiaceae e
 Fabaceae. A pesquisa realizada nesse ecótono é de suma importância no estudo
 das síndromes de dispersão, e da biodiversidade, fornecendo conhecimentos
 básicos para a preservação das matas de transição.
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