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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

FRUGIVORIA DO MARACUJÁ-PEROBA Passiflora sp. (Passifloraceae) POR Cyanocorax 
cyanopogon (Wied, 1821, Ave – Corvidae) NA FLORESTA NACIONAL DO ARARIPE
 
Leonardo Barbosa da SILVA(1,2) 
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Interações entre animais e plantas constituem processos-chave para a manutenção da biodiversi-
dade em diferentes ecossistemas, sendo a dispersão de diásporos o evento que aumenta a possi-
bilidade de desenvolvimento das plântulas em locais favoráveis. Entre os vertebrados, as aves são 
consideradas importantes dispersores devido à facilidade de deslocamento entre diferentes áreas. 
Os frutos de espécies de Passiflora possuem características atrativas para diferentes animais. O 
presente estudo teve como objetivo avaliar o processo de frugivoria do maracujá-peroba (Passiflo-
ra sp.) por Cyanocorax cyanopogon, ave da família Corvidae conhecida como gralha-cancão, por 
meio 30 horas de observação direta (entre 05:00 e 17:30h) em quatro agrupamentos de plantas 
em uma área de mata úmida na Floresta Nacional do Araripe, Ceará. Foram também coletados 20 
frutos de diferentes indivíduos para análises morfométricas e contagem de sementes. As aves co-
letaram um fruto de cada vez nas plantas e os transportaram no bico até árvores próximas, onde os 
perfuraram e ingeriram a polpa com um grande número de sementes. Em seguida deslocavam-se 
para áreas mais afastadas. Em algumas ocasiões as aves coletaram os frutos no chão, procedendo 
posteriormente da mesma forma descrita. Foi observado, ainda, alguns indivíduos colocarem frutos 
embaixo de folhas secas do solo, voltando posteriormente à procura dos mesmos. Os frutos apre-
sentaram médias de 34,77 ± 3,16mm de comprimento e 33,89 ± 2,32mm de largura, possuindo em 
média 61,35 ± 12,92 sementes, características que permitem a dispersão pela referida ave. Ao es-
conder os frutos, a ave possibilita que outros animais realizem a dispersão secundária, contribuindo 
para o ciclo reprodutivo da planta na área de estudo.
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