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A dispersão de sementes é um tema importante para a compreensão da dinâmica de 
comunidades vegetais e possui relevância para projetos de restauração ecológica. Na 
vegetação campestre, a dispersão zoocórica, especialmente pelo gado, pode ser 
importante para a regeneração da comunidade após distúrbio. Para campos nativos 
subtropicais, como no sul do Brasil, os padrões de dispersão e o papel de 
endozoocoria ainda são pouco conhecidos. Nosso estudo propõe avaliar o papel da 
dispersão de sementes por endozoocoria. Realizamos o nosso trabalho em uma área 
de campo nativo em Eldorado do Sul, RS, em um experimento com quatro diferentes 
intensidades de pastejo (4%, 8%, 12% e 16% de oferta de forragem). Nas quatro 
estações do ano, foram coletadas amostras de esterco e colocadas para germinação em 
uma estufa, durante um ano. Em cada estação do ano, um levantamento fenólogico da 
vegetação estabelecida foi conduzido para verificar a semelhança entre a composição 
das amostras de esterco com as espécies em dispersão da vegetação. Registramos um 
total de 93 espécies nas amostras de esterco, com 65 espécies nas amostras de 
primavera, 61 espécies nas amostras de verão, 45 espécies nas amostras de outono e 
37 espécies nas amostras de inverno. Das 117 espécies identificadas na vegetação, 44 
também ocorreram nas amostras de esterco. Eleocharis viridans Kük. Ex Osten, 
Kyllinga brevifolia Rottb., Paspalum notatum Fluegge e  
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl foram as espécies mais importantes em termos de 
abundância absoluta de sementes em todas as estações. As ervas graminóides 
apresentaram o maior número de espécies em todas as amostragens. O tratamento de 
12% mostrou maior riqueza e densidade de espécies em todas as estações (exceto no 
inverno), mas os valores foram maiores no verão. Isto demonstra que em níveis 
intermediários de pastejo, mais sementes e em maior diversidade são dispersas. A 
partir desses resultados, podemos observar que a dispersão endozoocórica pelo gado é 
um processo importante para a dispersão de sementes de espécies nativas. Isso pode 
ser útil na restauração de pastagens, onde o rebanho de gado pode ser retirado de 
áreas bem conservadas para áreas degradadas, desta forma ativamente introduzindo 
sementes. Uma melhor compreensão das estratégias envolvidas na dispersão de 
sementes é essencial para melhorar o conhecimento sobre a regeneração, a 
manutenção da vegetação de pastagens e outros processos de dispersão também são 
importantes serem estudados. 


