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Seção: Ecologia Vegetal

COMPARAÇÃO ENTRE GUILDAS DE DISPERSÃO EM TRÊS ESTRATOS DE UMA 
FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL
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Estudos que enfocam a dispersão em vários estratos da floresta são muito raros, e são muito importantes 
para entender o processo de sucessão da floresta, a distribuição espacial dos indivíduos. Objetivo desse 
estudo foi comparar a dispersão em três estratos vegetacionais (arbóreo, arvoretas e juvenis) de um frag-
mento de Floresta Estacional Decidual em Paracatu MG. O estrato arbóreo foi estudado em parcelas de 20 
× 20 m, e nestas, todos os indivíduos arbóreos vivos com DAP maior ou igual a 5 cm foram contabilizados. 
Já as arvoretas foram estudadas em sub-parcelas de 5 × 5 m2, nestas todos os indivíduos com DAP< 5 cm 
e altura superior a 1,0 m foram amostrados, e as juvenis em sub-parcelas de 2 × 2 m2 sendo o critério de 
inclusão dos indivíduos altura inferior a 1 m. As guildas de dispersão foram classificadas como anemocóri-
ca, zoocórica e autocórica. No estrato arbóreo foram amostradas 66 espécies e 1.025 indivíduos, e quando 
comparadas as guildas em riqueza de espécies a zoocoria dominou, já para o número de indivíduos a ane-
mocoria foi predominante. Nas arvoretas foram contabilizadas 46 espécies e 355 indivíduos, nesse estrato 
a zoocoria foi mais abundante tanto pelo número de indivíduos como pelas espécies. No estrato juvenil 
foram encontradas 44 espécies e 494 indivíduos, nesse estrato houve domínio de zoocóricas ao nível de 
espécies, e de autocóricas quando comparadas pelo número de indivíduos. As espécies anemocóricas fo-
ram mais representativas quando foi considerado o número de indivíduos nas árvores provavelmente pela 
maior incidência de ventos, e consequentemente, facilidade de dispersão na parte mais alta do dossel. Além 
disso, quando considerado a riqueza de espécies e o número de indivíduos a predominância de zoocoria 
foi detectada apenas para as arvoretas provavelmente porque neste estrato fatores como a umidade e a 
temperatura favorecem a presença de animais neste estrato principalmente em relação à parte externa do 
fragmento (porções mais próximas ao dossel).
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