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A síndrome de dispersão é definida pelo conjunto de características morfológicas que 
os diásporos das plantas apresentam de modo a favorecer a ação de agentes 
dispersores bióticos ou abióticos. Em áreas verdes urbanas esse processo é pouco 
estudado, devido ao intenso fluxo de pessoas que utilizam esses locais com 
finalidades recreativas. As praças são consideradas áreas verdes e atuam na 
manutenção da biodiversidade, equilíbrio climático e outras atividades vitais para 
qualidade de vida da população. Diante disso o trabalho teve como objetivo 
caracterizar as síndromes de dispersão das espécies vegetais de hábito herbáceo 
presentes no ecossistema urbano da cidade de João Pessoa-PB. O estudo foi realizado 
em quatro praças da cidade, nas quais todas fazem parte da zona de amortecimento da 
Mata do Buraquinho, que é o maior remanescente de Mata Atlântica da cidade de 
João Pessoa. Foram coletados 30 frutos de cada espécie em indivíduos selecionados 
aleatoriamente. Os frutos e suas sementes foram encaminhados ao Laboratório de 
Ecologia Vegetal (LABEV) da UFPB – Campus IV para posterior análise das suas 
características morfológicas. A classificação das síndromes de dispersão foi 
identificada a partir das características do fruto como cor do diásporo, forma, 
deiscência e odor. Ao total foram registradas 9 espécies, distribuídas em 9 gêneros 
pertencentes a 8 famílias. A principal síndrome de dispersão foi a zoocoria (45%), 
seguida da autocoria (33%) e anemocoria (22%).  Nas espécies zoocóricas foi 
observado duas formas de dispersão: a epizoocoria (50%), onde o diásporo adere ao 
corpo do animal, sendo transportado acidentalmente; e a endozoocoria (50%), que 
consiste em o animal ingerir o fruto e em seguida liberar o diásporo. Em geral houve 
uma predominância de frutos secos (78%), que são típicos das espécies de hábito 
herbáceo, sendo muito comum em ambientes transformados. Apenas uma praça 
apresentou frutos carnosos, diferente das demais que possuem um padrão de dispersão 
de diásporo similar (anemocoria ou autocoria em maior proporção). Embora haja uma 
baixa quantidade de espécies endozoocóricas, estas possuem um papel importante no 
ecossistema urbano, pois atuam como fonte de recurso para fauna local. Através dos 
dados parciais obtidos neste trabalho, conclui-se que as espécies herbáceas 
encontradas em áreas abertas, como em praças, apresentam estratégias que facilitam a 
dispersão de seus diásporos com o auxílio de vetores abióticos.  
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