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Seção: Ecologia Vegetal

FRUGIVORIA, POTENCIAIS DISPERSORES E GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Tapirira 
guianensis Aubl. EM LENÇÓIS, CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA.
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A dispersão é definida de forma simplificada, como o transporte e distribuição dos diásporos a partir da plan-
ta mãe, a um sítio propício à germinação. Em estudos de dispersão de sementes, um dos pontos centrais é 
a sua distância de deslocamento, pois depende além do agente dispersor, das características morfológicas 
das sementes. Este estudo objetivou identificar potenciais dispersores das sementes de Tapirira guianensis, 
além de avaliar a influência da forma de forrageamento dos dispersores na emergência de plântulas. Os es-
tudos foram conduzidos em uma área de mata ciliar do Parque Municipal de Lençóis, Chapada Diamantina, 
Bahia, registrando-se as visitas dos potenciais dispersores da espécie, além de se coletar frutos e sementes 
para posterior caracterização morfológica, biométrica e testes de emergência de plântulas. A análise morfo-
lógica e biométrica dos frutos revelou que os mesmos apresentam-se como uma drupa ovóide-oblonga com 
exocarpo atro-purpúreo; mesocarpo suculento, adocicado com 10,2mm(±0,4) comprimento x 8,3mm(±0,4) 
largura. As sementes com 8,7mm(±0,4) comprimento x 5,9mm(±0,4) largura x 4,7mm(±0,2) espessura, pos-
suem testa fina e estriada e dois cotilédones. Os testes de emergência mostraram que sementes do controle 
experimental apresentaram maior vigor, devido às melhores taxas de % emergência e Índice de Velocidade 
de Emergência (11% e 0, 138). Em 36 horas de observação em três indivíduos de T. guianensis, foram 
registradas 93 visitas por 10 espécies de aves e um mamífero (Calitrix jaccus), demonstrando um caráter 
generalista no seu sistema de dispersão. As aves mais frequentes foram Tangara sayaca, T. palmarum, T. 
cayana e Aratinga cactorum. Entre elas, T. sayaca apresentou maior consumo de frutos, maior freqüência de 
visitas ao longo do dia e capacidade de dispersão de sementes, o que levou a considerá-la como o potencial 
dispersor mais eficiente, contribuindo de forma mais intensiva para o padrão de distribuição desta espécie.
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