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Resumo 

 

Os frugívoros são considerados cruciais para a regeneração das florestas, pois 

aumentam o sucesso reprodutivo da planta através da dispersão de suas sementes. Para 

determinar a eficiência destes animais como dispersores é essencial compreender de que 

forma a ingestão dos frutos pode influenciar a viabilidade e o sucesso de germinação das 

sementes. Esta pesquisa visa determinar o efeito da frugivoria do bugio-ruivo sobre a 

viabilidade e a germinação de sementes de espécies nativas e exóticas de matas de Restinga 

do Rio Grande do Sul. Sementes de figueira-da-folha-miúda (Ficus cestrifolia Schott) das 

fezes de um grupo de bugios-ruivos (ingeridas, IN) e de frutos maduros da copa (MC), 

imaturos da copa (IC), maduros do solo (MS) e imaturos do solo (IS) foram coletadas nos dias 

14 e 15 de janeiro de 2011 no Distrito de Itapuã, Viamão, RS. As sementes foram distribuídas 

em placas de Petri forradas com papel filtro umedecido (sete a dez repetições por tratamento) 

e mantidas em sala climatizada (25 ± 2° C) com fotoperíodo de 16h. A viabilidade das 

sementes foi avaliada pelo teste do Tetrazólio 1% e a germinação foi monitorada a cada três 

dias ao longo de 66 dias. As sementes contaminadas por fungos foram excluídas das análises. 

As sementes IN apresentaram maior viabilidade (72%, n=47) que as MC (0%, n=57, Z=7,581, 

p=0,0001) e MS (0%, n=49, Z=7,153, p=0,0001) e menor que as sementes IC (97%, n=30, 

Z=-2,699, p=0,007) e IS (90%, n=48, Z=-2,144, p=0,032). Sementes maduras da copa 

escarificadas mecanicamente (MCE, n=7) apresentaram a mesma viabilidade (71%) que as 

sementes IN (Z=-0,050, p=0,9599), sugerindo que as sementes dos frutos maduros 

apresentam dormência tegumentar que pode ser quebrada pela passagem pelo trato digestório 

dos bugios. A taxa de germinação das sementes obtidas dos frutos variou entre os tratamentos 

(IS=100%, n=58; MC=96%, n=43; IC=64%, n=83; MS=13%, n=43; ANOVA/One-way), 
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tendo as sementes MS apresentado uma taxa de germinação significativamente menor que as 

demais (p<0,05). É possível que esta redução esteja associada a um mecanismo de dormência 

secundária que permite o estabelecimento de um banco de sementes no solo. Sementes IN 

apresentaram taxas de germinação maiores (90%) que as sementes MS (t=-6,994, p<0,0001) e 

IC (t=-2,619, p=0,019). Experimento em andamento com uma espécie de palmeira nativa do 

Rio Grande do Sul, o jerivá Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, têm mostrado uma 

redução significativa no percentual de contaminação por fungos das sementes IN (14%) em 

comparação às MS (93%, Z=-11,0257, p<0,0001). Esta pesquisa confirma que os bugios-

ruivos são dispersores em potencial de sementes devido à ação positiva na germinação e 

viabilidade de sementes. Apoio: CNPq (JRG: bolsa IC; JCBM: bolsa PQ). 

 


