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Mecanismos de dispersão são essenciais para processos de colonização e regeneração 
de habitats, podendo ter grande influência na montagem de comunidades. Este estudo 
teve por objetivo caracterizar as estratégias de dispersão e verificar espécies 
indicadoras de ambientes sob diferentes regimes de inundação em florestas 
ribeirinhas. O levantamento do componente arbóreo foi realizado em duas condições 
ambientais de inundação (frequentemente e eventualmente inundável) em três áreas 
ribeirinhas na bacia do rio Jacuí, localizadas em Cachoeira do Sul, Eldorado do Sul e 
Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Todos os indivíduos arbóreos com perímetro à altura 
do peito maior ou igual a 15 cm foram amostrados em 20 unidades amostrais de 10 m 
x 10 m por condição ambiental por área. Síndromes de dispersão foram caracterizadas 
com base em observações de campo e na literatura especializada. Realizamos uma 
análise de espécies indicadoras (α= 0,01) no pacote indicspecies (software R). 
Amostramos 54 espécies em ambientes sob inundação frequente e 58 espécies em 
ambientes eventualmente inundados. Verificou-se um padrão semelhante na 
distribuição das estratégias de dispersão para espécies nos dois ambientes de estudo, 
com predominância de zoocoria, seguida por anemocoria e autocoria. Espécies com 
síndrome hidrocórica foram exclusivas de ambientes com inundação frequente e 
ocorreram em proporções semelhantes à autocórica. Considerando a abundância de 
indivíduos, tais observações variam entre os ambientes de estudo: em áreas sujeitas a 
inundações frequentes predominaram plantas com síndrome autocórica, seguida por 
zoocórica, hidrocórica e anemocórica; já em ambientes com inundação eventual 
prevalecem indivíduos com síndrome zoocórica, autocórica e anemocórica, em ordem 
decrescente. Cinco espécies são indicadoras de ambientes eventualmente inundados 
(Luehea divaricata Mart. & Zucc., Cordia americana (L.) Gottschling & J.S.Mill., 
Machaerium paraguariense Hassl., Myrciaria cuspidata O.Berg e Ocotea pulchella 
(Nees & Mart.) Mez) e outras cinco de ambientes frequentemente inundados 
(Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg., Eugenia uruguayensis Cambess., Terminalia 
australis Cambess., Pouteria gardneriana (A.DC.) Radlk. e Eugenia verticillata 
(Vell.) Angely). Relações entre variações ambientais e abundância de indivíduos por 
estratégia de dispersão sugerem que os regimes de inundação influenciam na 
distribuição e abundância de grupos ecológicos distintos. 
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