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Introdução

A regeneração da uma área florestal é definida como 
o processo pelo qual a floresta perturbada passa a obter 
características de floresta madura [1,2]. A velocidade 
da regeneração dependerá da intensidade da ação 
sofrida e sua reprodução depende, essencialmente, da 
interação com animais polinizadores e/ou dispersores 
de sementes, uma vez que as angiospermas dependem 
dos animais para o transporte de pólen e de sementes 
[3]. Para contribuir com o processo de atração de seus 
diásporos as plantas apresentam estratégias fenológicas 
diferentes para garantir a atividade de seu respectivo 
dispersor [4]. Morellato [5] e Pijl [6] dividem os 
diásporos em grupos que caracterizem seu modo de 
dispersão: zoocóricos, quando possuem características 
próprias para dispersão por animais (polpa carnosa, 
semente arilada, pigmentação); b) anemocóricos,
quando proporcionam a dispersão pelo vento (alas e 
outros mecanismos de flutuação) e c) autocóricos, 
quando o diásporo não apresenta adaptações nítidas 
para nenhuma das outras formas de dispersão sendo 
liberado por mecanismos do próprio fruto. O processo 
de dispersão de floresta tropical depende 
predominantemente de vertebrados frugívoros 
principalmente quando se trata de espécies lenhosas 
[7]. Um dos fatores que podem afetar substancialmente 
a composição e a dinâmica de uma comunidade vegetal 
em processo de regeneração são as ações antrópicas 
que resultam da utilização dos recursos naturais 
oferecidos pela vegetação nativa, como plantas 
medicinais, subsídios para a construção civil, e prática 
da caça e pesca predatória [8]. Sendo assim, este estudo 
verifica os modos de dispersão e os tipos 
predominantes neste fragmento de floresta que é 
rodeado por uma matriz habitacional, para ajudar na 
caracterização sucessional e conservação da riqueza da 
área.

Material e métodos

A. Área de estudo

A Estação Ecológica de Caetés (ESEC) localiza-se no 
município de Paulista, Pernambuco, à 20 km do Recife, a 
área ocupa 157 hectares, localiza-se entre as coordenadas 
geográficas 7º 55’ 15’’ e 7º 56’ 30’’ S / 34º 55’ 15’’ e 34º 
56’ 30’’ W (Fig. 1A). Esta estação foi criada através a Lei 
Estadual nº 11.622/98. A vegetação desta área é 
classificada como floresta ombrófila de terras baixas [9]. O 
clima é do tipo As, tropical chuvoso, de acordo com 
Köppen [10], com precipitação média anual de 
aproximadamente 2000 mm e temperatura média de 25ºC.

B. Coleta e análise de dados

A análise dos tipos de dispersão foi feita a partir de 
frutos e sementes obtidos num estudo de chuva de 
sementes, onde foram instalados coletores em três 
microhabitats da área: borda (Fig.1B), delimitada com 150 
m para dentro do fragmento com base em dados 
fitossociológicos, área interior e degradada (Fig.1C) 
(Fig.3). Na área de borda foram instalados 23 coletores, na 
área interna 17 e na degradada 20. As coletas foram 
realizadas no período de julho/2008 a julho/2009 com 
intervalo de vinte dias entre elas. Os diásporos depositados 
nos coletores foram medidos, e identificados ao nível de 
espécie e respectivos modos de dispersão. Também foi 
observado se os frutos e sementes correspondem aos 
indivíduos apresentados nas parcelas e arredores, bem 
como se estes se encontravam em período de frutificação 
para estimar o provável modo de dispersão para 
determinada espécie. Além disso, foram observadas se os 
propágulos recolhidos apresentavam algum sinal de 
predação, como mordida, e por comparação com 
bibliografias específicas foi possível saber qual o tipo de 
dispersão característico para cada espécie.

Resultados e Discussão 

No período de estudo foram identificadas dezoito 
espécies e morfoespécies (Tab.1). Das 21.953 sementes e 
frutos analisados foram classificadas com dispersão 
autocórica 66,84%, zoocórica 28,59% e como anemocórica 
2,61%, sendo que deste total de anemocórias 1,57% 



apresentou dispersão secundária
zoocórica/mirmecocórica, de acordo com o observado 
em campo, este grupo é composto pelo gênero Serjania
sp. da família Sapindaceae, pois as alas do fruto desse 
gênero  funcionam como atrativo para as formigas que 
auxiliam o processo de dispersão. As 
espécies/morfoespécies das famílias Annonaceae, 
Araliaceae, Malpighiaceae, Melastomataceae, de 
acordo com as classificações dos tipos de dispersão, 
apresentam características para dispersão zoocórica, 
porém isto não foi o observado no período de estudo 
embora na floresta Atlântica a predominância de 
dispersão ocorra por vertebrados frugívoros [3].
Segundo Murcia [11], faz parte da fragmentação e dos 
efeitos de borda, sofridos por determinada área, a 
ausência de animais dispersores de determinados 
diásporos, devido à exposição desse fragmento as ações 
antrópicas como a caça, tornando o ambiente 
inadequado para o estabelecimento de tais animais.
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Tabela 1. Espécies/morfoespécies das espécies que ocorrem na ESEC e seus respectivos modos de dispersão: zoocórica (Z), 
anemocórica (AN) e autocórica (A)

Família/Espécie zoocórico anemocórico autocórico
ANNONACEAE
Xylopia frutescens Aubl. X
Annonaceae sp. X
APOCYNACEAE
Aspindosperma cf. spruceanum Benth. ex M. Arg. X
ARALIACEAE
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin X
CECROPIACEAE
Cecropia cf. glaziovi Snethlage X
EUPHORBIACEAE
Pogonophora schomburkiana Miers. ex. Benth. X
MALPIGHIACEAE
Byrsonima sericea DC. X X
MELASTOMATACEAE
Climedia capitellata (Bonpl.) D. Don. X
Leandra rufescens (DC.) Cong. X
Melastomataceae sp. X
Miconia ciliata (Rich.) DC. X
Miconia holosericea (L.) DC. X
Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. X
Miconia prasina (Sw.) DC. X
Miconia sp. X
POACEAE
Poaceae sp. X
SAPINDACEAE 
Serjania sp. X
Serjnia sp1 X
Serjania sp2 X



Figura 1. Fig.1A – Delimitação da área de estudo, Estação Ecológica de Caetés, PE; Fig. 1B – Vista da borda do fragmento; 1C –
Vista do interior do fragmento; 1D – Vista da área degradada do fragmento.


