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O  papel  de  um  fragmento  preservado  na  regeneração  de  um  ambiente  antropizado  foi
avaliado  em  uma  área  de  agricultura  abandonada  há  16  anos  na  região  semi-árida  do
Brasil.  O  estudo  foi  realizado  na  Estação  experimental  do  Instituto  Agronômico  de
Pernambuco,  onde 105 coletores  de sementes  foram colocados em uma área  abandonada
adjacente  a  um  fragmento  de  caatinga,  e  distribuídos  em  5  transectos  de  210  m,
perpendiculares  ao  fragmento  e  colocados  em  faixas  a  cada  10m  de  distância  do
fragmento.  Mensalmente,  de  agosto  de  2008  a  junho  de  2009,  todos  os  coletores  foram
monitorados,  visando  quantificar  a  chuva  de  diásporos  na  área  abandonada.  Foi
monitorada também produção e dispersão dos diásporos  de 10 indivíduos  de 15 espécies
de  ocorrência  simultânea  nas  duas  áreas,  para  inferir  sobre  a  possível  origem  dos
diásporos. Foram encontradas 16 famílias, 32 gêneros, 56 espécies, sendo 15 lenhosas, 22
herbáceas, 16 espécies identificadas apenas como morfoespécies e três apenas ao nível de
família.  A  riqueza  de  espécies  da  chuva  de  sementes  variou  significativamente  (H  =
132,44;  p  <0,01)  entre  as  faixas  de  distâncias  e  140  espécies  do  fragmento  não  foram
registradas  na  chuva  de  sementes  da  área  abandonada.  A  densidade  total  da  chuva  de
sementes  da comunidade foi  de 2.270 sem.m-2  no ano,  variando de 300 a  1077 sementes
entre  as  21  faixas  de  distância  estabelecidas.  A densidade  de  sementes  da  assembléia  de
herbáceas foi de 971 sem.m-2 e da assembléia de lenhosas foi de 1.220 sem.m-2, restando
78  sem.m-2  referente  a  espécies  não  identificadas.  Dos  indivíduos  monitorados  57%
produziram e dispersaram sementes área abandonada, mostrando uma produção da própria
área abandonada, evidenciando que após 16 anos de abandono, já ocorre uma produção de
diásporos autóctone, o que impossibilita avaliar o papel do fragmento preservado na chuva
de diásporos da área abandonada.
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