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Os mecanismos de dispersão de sementes são determinantes para estrutura espacial de uma comunidade 
de plantas, variando entre espécies, populações, indivíduos, diferentes distâncias da planta-mãe, microam-
bientes e épocas distintas. A dispersão de sementes é importante por determinar o fluxo e a estrutura ge-
nética de uma população, além de auxiliar na recuperação de áreas degradadas. O trabalho foi realizado 
através de uma meta-análise de dados ocorrentes nas vertentes a barlavento e sotavento da Serra de Gua-
ramiranga/CE, onde o clima é Aw’ e o solo classificado como argissolo e neossolo. A determinação das sín-
dromes seguiu as nomenclaturas propostas em literatura e foi realizada com base em herbário, bibliografia 
especializada e confirmações em campo. De um total de 65 espécies herbáceas, 47% foram anemocóricas, 
42% zoocóricas e 11% autocóricas. As famílias mais representativas no estudo foram Bromeliaceae com 10 
espécies, sendo 80% anemocóricas e Orchidaceae com 10 espécies todas anemocóricas. A grande quanti-
dade de espécies zoocóricas é condizente com o esperado para o estrato herbáceo de florestas ombrófilas 
densas montana e submontana, caracterizando esse estrato como uma importante fonte de recurso para a 
fauna. Além disso, estas são majoritariamente dispersas por epizoocoria. Ao contrário da hipótese inicial do 
trabalho, obteve-se uma maior proporção de anemocoria. Este fato deve estar interligado ao maior número 
de espécies nas áreas à sotavento devido às condições de diminuição de umidade, já que localizam-se do 
lado mais seco da serra que não recebe chuvas continuamente.
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