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O  espalhamento  de  sementes  à  partir  da  planta-mãe  é  afetado  pelas  características  dos
diásporos  e  pelo  comportamento  do  agente  dispersor.  Na  anemocoria,  o  vento  é
fundamental  nesse  afastamento  das  sementes  e  apresenta-se  muito  variável  dentro  dos
ambientes. Assim diásporos com eficiente aparato dispersor, como as sementes plumadas,
dispersam  mesmo  na  ausência  de  ventos;  já  as  sementes  aladas  têm  estruturas  que  não
permitem  vôos  a  longas  distâncias  e  para  essas  plantas  a  altura  de  liberação  é  mais
importante. Nesses casos espera-se que a maior parte das espécies com diásporos alados se
encontre no estrato lenhoso e as espécies com unidades plumadas, no estrato herbáceo. Se
uma fisionomia é dominada por um desses estratos a importância de um tipo de diásporo
sobressai  em  detrimento  do  outro.  Desde  que  as  mudanças  na  distribuição  de  modos  de
dispersão  são  diretamente  correlacionadas  com  mudanças  na  estrutura  da  vegetação,  o
índice de divergência de diversidade (IDD) é útil  para computar a similaridade ecológica
de  diferentes  comunidades.  Portanto,  nosso  objetivo  foi  comparar  os  IDDs  de  duas
comunidades de plantas do  cerrado sensu stricto, uma localizada em uma área disjunta e
outra em área core. Os indivíduos com síndrome de dispersão anemocórica e lenhosos com
mais  de  3  cm de  diâmetro  na  altura  do  solo  foram  amostrados  nas  duas  áreas.  As  áreas
disjuntas  e  core foram ecologicamente  diferentes  para a  anemocoria,  pois  houve um tipo
dominante de diásporo na área core, dominância que não foi evidenciada na área disjunta.
A não preponderância de um tipo de diásporo indica que tal comunidade é estruturalmente
heterogênea  e  nesse  caso,  a  área  disjunta  parece  sofrer  influência  de  outra  formação
vegetacional.  Este  trabalho  permitiu  conhecer  melhor  as  adaptações  de  plantas
anemocóricas  ao  ambiente  de  cerrado  e  esse  conhecimento  pode  ser  útil  no
desenvolvimento de medidas de manejo e conservação de áreas.
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