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Tema: Aves como dispersoras de sementes 

 

As aves possuem hábitos alimentares muito diversificados. As espécies que se alimentam de 

frutos são denominadas frugívoras. Quando essas aves se alimentam destes frutos, elas 

passam a dispersar suas sementes, contribuindo para a manutenção dessas plantas no 

ambiente.  

 

Como exemplo dessa relação, pode ser citado o caso do sanhaço. Quando esta ave come uma 

amora, aproveita sua polpa como alimento e libera as sementes da amora nas suas fezes. Se 

estas sementes liberadas entrarem em contato com o solo úmido, germinarão dando origem a 

uma nova amoreira. 

 

A bióloga Marina Telles, estudante do programa de Pós Graduação em Ecologia e Recursos 

Naturais da UFSCar, realizou uma pesquisa sobre dispersão de sementes por aves no cerrado. 

O estudo foi realizado em 2004, na área de cerrado, localizada no próprio Campus da UFSCar. 

 

Marina pesquisou as aves dispersoras de sementes da planta Miconia ligustroides. O estudo 

demonstrou que a Miconia  tem uma grande importância para sobrevivência das aves do 

cerrado, e que essas aves são essenciais para a manutenção da planta na área. 

 

A conservação das áreas naturais e a restauração de ambientes degradados são 

indispensáveis, de acordo com Marina. Ela comenta que a espécie de planta estudada e as 

aves que consomem seus frutos não são muito exigentes em relação à qualidade do ambiente. 

Por suportarem essas condições ambientais adversas, essas espécies poderiam ser utilizadas 

na recuperação de áreas degradadas.  

 

Nas áreas urbanas é possível notar uma grande quantidade de espécies de aves. Geralmente 

essas espécies apresentam dietas variadas e uma tolerância maior a variações ambientais. 

Alguns exemplos de aves comuns nas cidades são: o Bem-te-vi, o sanhaço, o tico-tico e alguns 

tipos de sabiás.  

 

Já nas áreas naturais, como nas florestas e no cerrado, algumas espécies de aves dependem 

diretamente da manutenção de um ambiente saudável e conservado. Entre estas espécies 

estão os tucanos, os tangarás e as saíras. 



 

Marina comenta que é necessário ressaltar para as pessoas a importância desse grupo de 

animais como dispersoras de sementes. Ela conta que a dispersão é uma função ambiental  

dificilmente percebida, contudo, fundamental para a manutenção dos ambientes naturais. 

 


