
AVALIAÇÃO DA CHUVA DE SEMENTES EM DOIS FRAGMENTOS DE 
CERRADO EM CAMPO GRANDE-MS  

Andrea Santos Garcia (1), Alexandra Penedo de Pinho (2), Rafael Morais Chiaravalloti (3), Valdemir Antonio 
Laura (4), Edna Scremim-Dias (5) 
1. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Departamento de Biologia, Laboratório de Botânica, Campo 
Grande, MS, Brasil 
2. UFMS 
3. UFMS 
4. EMBRAPA CNPGC 
5. UFMS 

O Estado de Mato Grosso do Sul possui rica diversidade biológica, contudo os 
desmatamentos ilegais e a expansão da agricultura formam fragmentos, reduzindo a sua auto-
sustentação. O estudo dos mecanismos de regeneração natural de comunidades vegetais pode 
auxiliar na conservação e recuperação destes fragmentos. O aporte de diásporos provenientes 
de diferentes espécies é fundamental para a dinâmica florestal e seu posterior estabelecimento 
direcionará as mudanças estruturais na comunidade, favorecendo sua auto-sustentabilidade. 
Assim, neste trabalho avaliou-se a chuva de sementes em dois fragmentos de cerrado com 
entorno distintos: Área 1 (6,78 ha) com entorno de pastagem; e Área 2 (22,8 ha) com entorno 
de mata de cerrado. Ambos estão localizados no campus da EMBRAPA Gado de Corte, CG, 
MS. Foram instaladas 5 parcelas no interior e 5 na borda de cada fragmento, onde foram 
alocados dois coletores circulares (16 cm de raio), monitorados mensalmente de janeiro a 
julho de 2007, que foram identificadas no laboratório de botânica da UFMS. Estas foram 
classificadas de acordo com as características morfológicas para dispersão. No total foram 
coletadas 143 sementes na Área 1 e 88 na Área 2, das quais identificou-se 42 morfotipos. 
Deste total 53% são zoocóricas, 42% anemocóricas e 5% autocóricas. A quantidade de 
sementes com dispersão zoocórica e autocórica não foi significativamente diferente entre os 
dois fragmentos. A quantidade de sementes com dispersão anemocórica foi significativamente 
maior na Área 1, com entorno de pastagem. Nesta mesma área a quantidade de sementes com 
dispersão anemocórica foi maior nas parcelas da borda, indicando que fragmentos 
circundados por pastagem podem sofrer maiores efeitos de borda. A riqueza de espécies 
encontrada na chuva de sementes da Área 1 foi menor que da Área 2. As parcelas não 
apresentaram diferença significativa no índice de diversidade (S) (variou entre 2,3 e 2,6) nem 
na equitabilidade (acima de 0,5). Os dados obtidos sugerem que o tamanho do fragmento e o 
tipo de vegetação presente nas áreas de entorno podem influenciar na riqueza e na densidade 
da chuva de sementes de fragmentos florestais. A criação de bordas florestais pode alterar as 
condições microclimáticas, como o aumento da turbulência de ventos, favorecendo a 
dispersão de espécies anemocóricas. 
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