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Introdução
O Cerrado foi considerado um hotspot mundial
porque apresenta uma alta biodiversidade, muitas
espécies endêmicas da fauna e da flora e um alto
risco de extinção dessas espécies¹. O levantamento
de espécies de uma região e seu registro em
acervos de coleções biológicas como herbários e
carpotecas, auxiliam pesquisas de taxonomia,
sistemática
e
ecologia2.
Em
especial,
o
conhecimento dos diásporos fornece informações
importantes para trabalhos nas áreas de
restauração ecológica, manejo e conservação de
espécies e interação planta-animal³.

Objetivo
Nosso objetivo foi inventariar os diásporos das
espécies nativas da área urbanizada do Câmpus de
Bauru da UNESP, implementar uma carpoteca junto
ao Herbário UNBA e criar um aplicativo móvel para
divulgar informações botânicas e ecológicas das
espécies arbóreas nativas do cerrado.

Material e Métodos
Mensalmente, de abril de 2018 a maio de 2019,
coletamos material em estágio reprodutivo de
espécimes arbóreos através de caminhadas a esmo
na área construída do Câmpus de Bauru da UNESP,
situada em uma área de fragmento remanescente
de cerradão4. Com o auxílio de chaves de
identificação, determinamos as espécies e a partir
da análise morfológica dos frutos deduzimos as
síndromes de dispersão5 e os classificamos quanto
ao tipo6, deiscência e consistência do pericarpo7.
Elaboramos a lista florística de acordo com o
sistema de classificação do APG IV8. Depositamos
os frutos secos em estufa e armazenados em caixas
de acetato ao acervo da carpoteca do Herbário
UNBA, constituindo uma coleção científica e didática
de frutos. Desenvolvemos o aplicativo Árvores do
cerrado em parceria com o Laboratório de
Tecnologia e Informação Aplicada (LTIA – UNESPBauru).

Resultados e Discussão
Coletamos 58 indivíduos pertencentes a 16 famílias,
24 gêneros e 30 espécies. As famílias mais ricas em
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espécies foram Fabaceae e Vochysiaceae com
cinco espécies cada, seguida de Malpighiaceae com
quatro espécies. Verificamos o predomínio de
espécies zoocóricas (56,7%), seguidas das
anemocóricas (36,7%) e autocóricas (6,6%), padrão
encontrado para o cerradão em Bauru9. Todos os
diásporos são simples, exceto o de Xylopia
aromatica Mart. que é múltiplo. Obtivemos oito tipos
de frutos, dos quais cinco possuem subtipos, sendo
o mais frequente o tipo drupóide e cápsula loculicida
(16 spp). Constatamos que todos os diásporos
carnosos são zoocóricos, assim como todas as
espécies do tipo drupóide e bacáceo.

Conclusões
As espécies arbóreas nativas do cerrado da área
urbanizada do Câmpus de Bauru da UNESP,
mesmo sob pressão antrópica, fornecem recursos
para a fauna local. A carpoteca, assim como o
aplicativo com informações botânicas e ecológicas,
constituem recursos didáticos no processo de
ensino-aprendizagem do curso de Ciências
Biológicas, além de promover a divulgação
científica.
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