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RESUMO

TIPOLOGIA DE FRUTOS E SÍNDROMES DE DISPERSÃO EM ESPÉCIES DE
 RESTINGA NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DA BARRA DO RIO
 MAMANGUAPE, PARAÍBA, BRASIL (1)

Dayse TEIXEIRA (2)

Fernanda Carla Ferreira de PONTES (2)

Evelise LOCATELLI (2)

A síndrome de dispersão corresponde a adaptações estruturais que as plantas
 apresentam para se espalharem no meio ambiente. As funções dessas
 adaptações são de proteger as sementes e promover da melhor maneira sua
 dispersão em locais apropriados a germinação e sobrevivência, garantindo a
 perpetuação da espécie. O objetivo deste estudo foi caracterizar a tipologia dos
 frutos e a síndrome de dispersão de sementes das espécies de uma comunidade
 vegetal de restinga localizada na APA da Barra do Rio Mamanguape. Em um
 transecto vegetacional de 2.500m de extensão foram coletados frutos das
 espécies que foram analisados de acordo com a forma, tamanho, cor e odor.
 Posteriormente fixados em álcool 70,00% ou conservados a seco para análises
 morfológicas. Em seguida os frutos foram caracterizados de acordo com a
 síndrome de dispersão. As espécies foram enquadradas em uma das três
 categorias de síndrome de dispersão adotadas: anemocoria, autocoria e zoocoria.
 A caracterização da síndrome foi complementada com observações diretas do
 agente dispersor e fotografias dos frutos. Foram registradas 61 espécies
 distribuídas em 55 gêneros e 37 famílias botânicas. A família com maior riqueza
 foi Fabaceae (10), seguido por Rubiaceae (6). O tipo de fruto com maior
 representatividade foi cápsula (14) seguido por baga (13), legume (12), drupa
 (10), aquênio (4) e sílica (2). Com base nas características dos frutos foi possível
 estimar as síndromes de dispersão onde foram encontrados os seguintes
 resultados: zoocoria com 37 espécies, nas quais se destacaram Abrus
 precatorius L., Byrsonima gardneriana A.Juss., Coccoloba laevis Casar e
 Guettarda sericea Müll.Arg. com maior número de indivíduos; anemocoria 18
 espécies, onde Hohenbergia ramageana Mez., Maytenus erythroxylon Reissek. e
 Myrcia sp. com maior abundância e autocoria com apenas uma espécie,
 Laguncularia racemosa Gaertn. A dispersão é um meio eficaz para controlar e
 manter a diversidade biológica podendo assim ser considerada com um pré-
requisito para a continuidade dos ecossistemas.
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