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RESULTADOS

foram consumidas 34,5 % (desvio

As hipóteses testadas foram
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Figura 1. Número médio (± erro padrão) de sementes consumidas de Pseudobombax munguba em função da distância da
planta‐mãe e da presença (
) ou ausência (
) de paina.

DISCUSSÃO
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recurso

sua

não está claro (Wittmann et al., 2007).

disponibilidade vinculada à duração

Como este ambiente é extremamente

do período de frutificação. Em P.

úmido, e a paina não é uma estrutura

efêmero,

têm

à

manutenção

da

com alta eficiência de dispersão

neotropical

anemocórica

Journal of Botany, 73: 353‐363.

(Augspurger,

1986),

trees.

American

seja

Connell, J.H. 1971. On the role of

diferente. Conforme sugerido por

natural enemies in preventing

Wittmann et al. (2007), talvez em

competitive exclusion in some

ambientes alagados de várzea o

marine animals and in rain forest

principal

trees.

talvez

sua

principal

papel

da

função

paina

de

P.

In:

Dynamics

of

munguba seja aumentar a eficiência da

Populations (P.J. den Boer & G.R.

hidrocoria, ao auxiliar na flutuação e

Gradwell, eds), pp. 298–310.

dispersão das sementes pelo vento

Proceedings of the Advanced

sobre a lâmina de água. Assim,

Study Institute. In Dynamics of

sugerimos

Numbers

que

estudos

futuros

in

Populations,

investiguem essa relação entre a

Oosterbeck.

Centre

for

presença de paina e a eficiência na

Agricultural

Publishing

and

dispersão hidrocórica.

Documentation, Wageningen.
Fisher, E.A. 1997. The role of plumes in
Eriotheca

AGRADECIMENTOS

pentaphylla

(Bombacaceae) seed survival in
Agradecemos à Cintia Cornelius
pela orientação e a Alaércio Marajó
pelo auxílio no campo.

south‐eastern Brazil. Journal of
Tropical Ecology, 13: 133‐138.
Janzen, D.H. 1970. Herbivores and the
number

of

tree

forests.

species

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

tropical

Araújo‐Lima, C. & M. Goulding. 1997.

Naturalist, 104: 501–528.

in

American

Ecology,

Kubitzki, K. & A. Ziburski. 1994. Seed

Conservation, and Aquaculture of

dispersal in flood plain Forests of

the

Amazonia. Biotropica, 26: 30‐43.

So

Fruitful

a

Amazon’s

Fish:

Tambaqui.

Columbia University Press, New

Vieira, D.L.M. & A. Scariot. 2006.
Principles

York.
Augspurger, C.K. 1986. Morphology

of

natural

regeneration of tropical dry

and dispersal potential of wind‐

forests

dispersed

Restoration Ecology, 14: 11–20.

diaspores

of

for

restoration.

Wittman,

F.;

J.

Schöngart;

J.C.

Monteri; T. Motzer; W.J. Junk;

Journal of Biogeography, 33:
1334‐1347.

M.T.F. Piedade; H.L. Queiroz &

Wittmann, A.O.; M.T.F. Piedade; P.

M. Worbes. 2006. Tree species

Parolin & F. Wittmann. 2007.

composition

Germination in four low‐várzea

and

diversity

gradients in white‐water forests

tree

across

Amazonia. Aquatic Botany, 86:

the

Amazon

Basin.

197‐203.

Orientação: Cíntia Cornelius

species

of

Central

