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A  chuva  de  sementes  é  a  dinâmica  de  dispersão  de  uma  floresta,  representando  o  que
chega  ao  solo  por  meio  dos  agentes  dispersores.  Esse  mecanismo  de  dispersão  é
influenciado pelo tipo e tamanho dos diásporos e estes, estão diretamente ligados ao tipo
de  agente  dispersor.  Numa  comunidade,  as  síndromes  de  dispersão  predominantes
permitem  entender  os  estádios  sucessionais,  estrutura  e  o  nível  de  conservação  da
vegetação.  Atualmente  a  segunda maior  ameaça a  biodiversidade é  dada pela  introdução
de espécies exóticas invasoras, pois estas espécies competem com as nativas, além de não
apresentarem  um  predador,  competidor  ou  parasita  natural.  Essa  introdução  pode  vir  a
comprometer a dispersão dos diásporos de espécies nativas, já que esta é influenciada pela
distribuição espacial  das plantas e pelas barreiras  presentes  no ambiente.  O trabalho tem
por objetivo verificar se a jaqueira Artocarpus heterophyllus, por ser uma espécie exótica
invasora,  influência  na  composição  e  abundancia  da  chuva  de  sementes.  O  estudo  está
sendo realizado ao longo de duas trilhas localizadas na Ilha Grande, com a utilização de 36
coletores de 1m de diâmetro distribuídos em dezoito grades, sendo dez destas grades com
jaqueiras no seu interior e as oito restantes, não. Os diásporos coletados mensalmente são
levados  a  laboratório  quantificados  e  identificados.  A  composição  e  a  abundância  das
espécies  foram  comparadas  entre  as  grades  com  técnica  de  ordenação,  usando  o
Escalonamento  Multidimensional  Não  Híbrido  (NMDS).  No  material  proveniente  de  12
coletores  foram  observadas  424  sementes,  sendo  identificados  34  morfotipos,  além  de
Miconia sp, Ficus sp.  e  Psidium guajava. A espécie mais abundante foi Miconia sp  com
302  sementes  amostradas.  As  grades  com  maiores  similaridades  na  composição  e
abundância de diásporos foram CJ e CI, ambas áreas com jaqueiras. A grade CH foi a que
obteve a menor similaridade com as outras grades, pois encontra-se distanciada do resto. 
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