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Seção: Ecologia Vegetal

SÍNDROMES DE DISPERSÃO EM DIFERENTES MODELOS DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA 
NA, RESERVA BIOLÓGICA DE POÇO DAS ANTAS, RJ.
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A dispersão é de suma importância para estruturação da diversidade em florestas. O estudo dessa síndro-
me habilita elementos para recuperação de meios degradados. Este trabalho objetivou avaliar como ocorre 
dispersão em 4 diferentes locais, sendo estes: áreas em processo de regeneração natural em pastagens 
abandonadas há 20 anos (R); e dois diferentes modelos de plantios mistos de mudas nativas (P1 e P2). 
Realizou-se o levantamento em florestas em estágio avançado (F) como controle. Parcelas foram alocadas 
nos quatro sítios com relevo íngrime (morrotes), sendo estes: P1 (0,1ha), P2 (0,21ha), tendo ambos 1ha 
plantado. Nestas foram alocadas parcelas de 10x10m. Áreas (R) e (F) foram amostradas através de 9 par-
celas de 30x60m, subdivididas em 6 subparcelas de 5x5m, sendo amostrados 150m² de cada, totalizando 
0,135ha. Indivíduos com DAP1,5m (diâmetro a altura do peito e altura) foram amostrados. Identificou-se 
1557 indivíduos, pertencentes a 50 famílias, 126 gêneros e 199 espécies, 5 indeterminadas. A zoocoria 
foi a principal síndrome de dispersão em todos os sítios. P1 apresentou maior valor de zoocoria (82,92%) 
e a area R, o menor (62,97%). Autocoria obteve o menor valor, sendo inexistente na área R. Anemocoria 
foi mais abuntante na área R (36,75%). As citações para florestas tropicais expõem um predomínio da 
anemocoria nos estágios iniciais de sucessão. Fato não corroborado, mas pôde-se observar uma grande 
porcentagem de plantas anemocóricas na região R, diferente dos plantios que obtiveram valores parecidos 
com a Floresta. O desenvolvimento da vegetação depende muito da colonização inicial após perturbação, 
portanto, as árvores do plantio provavelmente serviram de poleiro para dispersores zoocóricos, logo, como a 
área R não foi plantada, a dispersão zoocórica foi limitada, aumentando a anemocória. As áreas de controle 
assemelharam-se mais aos plantios, evidenciando a importância desse tipo de restauração para acelerar a 
recuperação de um meio.
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