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A dispersão de sementes é uma etapa fundamental no ciclo das plantas, para garantirem o
sucesso na reprodução, as sementes devem ser dispersas em locais adequados. As espécies
podem  ser  classificadas  quanto  as  suas  síndromes  de  dispersão  como  anemocórica,
zoocórica  ou  autocórica.  Assim  sendo,  este  trabalho  procurou  verificar  as  guildas  de
dispersão em uma Floresta Estacional Decidual localizado na Serra do Ramalho (São Félix
do  Coribe),  Bahia.  Para  isto,  foram  alocadas  25  parcelas,  sendo  nestas  mensurados
indivíduos vivos  pertencentes  a  três  estratos  de vegetação.  Sendo,  “estrato  das  árvores”:
indivíduos com DAP > 5cm;  “estrato das arvoretas”: árvores regenerantes (Altura (H) > 1
m  e  DAP  <  5  cm)  e  “estrato  das  juvenis”:  indivíduos  arbóreos  regenerantes  que
apresentaram  H  <  1  m.  Para  descrição  das  guildas  as  espécies,  dos  três  estratos  de
vegetação, foram classificadas como: Anemocórica (Ane), Autocórica (Auto) e Zoocórica
(Zoo).  Na  amostragem  realizada,  quando  analisados  os  três  estratos,  foram  encontrados
1095 indivíduos, pertencentes a 23 famílias e 52 espécies. Já quando avaliados os estratos
individualmente  para  as  árvores  foram  amostrados  881  indivíduos,  20  famílias  e  44
espécies, já para as arvoretas foram 78 indivíduos, 10 famílias e 16 espécies e as juvenis
136  indivíduos,  5  famílias  e  8  espécies.  Quanto  analisado  o  espectro  de  dispersão,  no
conjunto dos três estratos foi observado que as síndromes (Ane) e (Zoo) se apresentaram
de forma igualitária onde cada apresentou 22 espécies e 42,31% do total amostrado, já para
a  (Auto)  foram  encontradas  8  espécies  (15,38%).  Esses  resultados  mostram  que  ao
considerar  o  total  de  espécies  nos  três  estratos  as  guildas  de  dispersão  (Ane)  e  (Zoo)
apresentam igual participação no fragmento em questão. Porém, na analise individual dos
três  estratos,  os  padrões  de  dispersão  se  comportam  de  maneira  diferente,  já  que  para
árvores  e  arvoretas  a  síndrome  mais  representativa  é  a  (Zoo)  (19  espécies  e  43%  da
amostragem; 8 espécies e 50% para as árvores e arvoretas, respectivamente), sendo a (Ane)
a  segunda  mais  representativa  (17  espécies  e  39%;  7  espécies  e  44%  para  as  árvores  e
arvoretas,  respectivamente).  Já  para  as  juvenis  a  (Ane)  é  a  síndrome  mais  importante  (5
espécies  e  63%),  seguida  de  (Zoo)  (2espécies  e  25%).  A  síndrome  (Auto)  teve  menor
participação em todos os estratos (8 espécies e 18%; 1 espécie e 6%; 1 espécie e 13% para
as  árvores,  arvoretas  e  juvenis),  indicando  que  independente  da  idade,  ou  porte  do
componente,  esta  síndrome parece não apresentar  muito  sucesso  para  a  área  em questão.
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Neste  estudo  pode-se  observar  que,  em  geral,  as  guildas  de  dispersão  zoocórica  e
anemocórica são as mais representativas na área.
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