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A espécie Tapirira guianensis Aubl. apresenta uma grande distribuição e abundância 
no estado do Amapá. Está presente em florestas de Terra Firme, com tipologia 
Ombrófila Densa. Sendo assim, o trabalho teve como objetivo avaliar a dispersão da 
T. guianensis e sua relação com a distribuição espacial em fragmentos de florestas de 
Terra Firme no município de Macapá - AP. A pesquisa foi desenvolvida em quatro 
fragmentos florestais de mesma tipologia, sendo o fragmento 1 com 1,02ha, o 
fragmento 2 com 1,65ha, o fragmento 3 com 1,38ha e o fragmento 4 com 6ha, 
aproximadamente. Todos distribuídos em uma área pertencente à Universidade 
Federal do Amapá. Foram implementadas e distribuídas sistematicamente em todos os 
fragmentos um total de 47 parcelas permanentes de 10x25m (250m²). Seguindo o 
critério de inclusão de CAP (Circunferência Altura do Peito a 1,30m do solo) > 10cm. 
Para análise de distribuição espacial foi utilizado o Índice de Morisita (Id).Para a 
dispersão a coleta de diásporos e as observações de campo foram realizadas em 
caminhamento aleatório, a cada 15 dias durante um ano. A identificação da síndrome 
de dispersão foi realizada por meio de consultas à literatura e comparação.O 
levantamento totalizou 133 indivíduos da espécie, aproximadamente 13,3 ind/ha. O 
padrão espacial observado para a espécie foi uma distribuição agregada, cujo Índice 
de Morisita (Id>1 = 1,42), não é comumente encontrado para a espécie.Para a análise 
de dispersão a espécie foi classificada como zoocórica. Foram encontrados cerca de 
15 espécies de aves inseridas em duas famílias: Columbidae (n=4spp) e Tyrannidae 
(n=11spp) como principais dispersores. As aves empregam dois modos de 
manipulação das sementes, ou engolem o fruto inteiro ou somente mandibulam. A 
maioria delas ao manipularem o fruto deixa cair parte dele no solo e as sementes, 
geralmente germinam por conta do poder reprodutivo da espécie adaptada a diversos 
tipos de solo. A T. guianensis, apresentou uma distribuição espacial agregada, 
incomum a espécie. Mesmo apresentando dispersão zoocórica e com a presença dos 
seus dispersores no local, essa condição pode ter sido afetada pelos processos de 
fragmentação que ocorrem na área. 
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