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Seção: Ecologia Vegetal

REMOÇÃO SECUNDÁRIA DE FRUTOS DE Myrceugenia euosma (O.Berg) D. Legrand 
(Myrtaceae) EM UM FRAGMENTO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA ALTOMONTANA, 
URUPEMA - SC
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O deslocamento de sementes a partir da planta mãe é fundamental para manter a estrutura demográfica e 
padrão espacial de espécies vegetais. O sucesso deste deslocamento de sementes também está ligado aos 
mecanismos de dispersão utilizados pelas espécies, adquiridos durante processos evolutivos. Neste con-
texto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a remoção secundária de frutos de Myrceugenia euosma (O.Berg) 
D. Legrand (Myrtaceae) em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista Altomontana - Urupema-SC. Foram 
instaladas 10 unidades amostrais de 50x50cm, compostas de 100 frutos maduros de M. euosma distribuídos 
sistematicamente. As unidades amostrais foram alocadas aleatoriamente, cinco em ambiente aberto com 
estágio inicial de sucessão e cinco em um ambiente com mata fechada (secundário avançado). Após 48h 
verificou-se a remoção dos frutos através de contagem direta. A taxa de remoção média das amostras em 
ambiente aberto foi de 7,6 frutos no período observado (DP= 4,7). Para o ambiente de mata fechada a taxa 
média de remoção foi de 36,2 frutos (DP=37,9). No total, 219 frutos (21,9%) foram removidos de ambos os 
ambientes sem haver diferença significativa entre eles. Diante disso os resultados deste estudo revelam 
que há remoção secundária dos frutos da M. euosma, tal fato, indica um possível mecanismo secundário 
de dispersão para esta espécie. Determinar a causa da remoção e nível de predação dos frutos removidos 
ajudará a entender melhor como esse mecanismo atua na dispersão da M. euosma.
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