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A chegada  de  propágulos  através  da  chuva  de  sementes  é  o  primeiro  filtro  biológico  na
estruturação de uma comunidade, seguida pela germinação e estabelecimento de plântulas.
Dependendo do tipo e distância de dispersão, as sementes podem chegar da própria  área
(autóctones) ou de áreas mais afastadas (alóctones). Partindo da premissa de que florestas
maduras apresentam semelhança entre a flora estabelecida e aquela presente na chuva de
sementes,  espera-se  que  comunidades  vegetais  conservadas  apresentem  maior  deposição
de sementes autóctones. Dentro deste contexto, foi acompanhada a deposição de sementes
ao longo de um ano, em uma área de savana decídua espinhosa (caatinga) na RPPN Serra
das Almas, Crateús-CE. Foram alocadas 50 parcelas (10m x 10m) e instalado um coletor
(0,5m  x  0,5m)  no  centro  de  cada  parcela.  Foram  contabilizadas  134  sementes/m2,
distribuídas em 27 espécies, das quais apenas cinco contribuíram com 75% das sementes:
Cordia  oncocalyx  Allemão,  Piptadenia  stipulacea  (Benth.)  Ducke,  Myracrodruon
urundeuva  Allemão,  Croton  sonderianus  Müll.  Arg.  e  Mimosa  tenuiflora  (Willd.)  Poir.
Um total  de 56% das espécies  presentes  na chuva de sementes  teve  origem autóctone,  e
Fabaceae  apresentou  maior  riqueza  tanto  na  chuva  de  sementes  quanto  na  flora  local.
Entre  as  12  espécies  (44%)  encontradas  exclusivamente  na  chuva  de  sementes
destacam-se,  Cordia  trichotoma  (Vell.)  Arráb.  ex  Steud.,  Guazuma  ulmifolia  Lam,
Triplaris gardneriana Wedd., Operculina sp. e Banisteriopsis sp. O índice de diversidade
de Shannon-Wiener (H’) para a chuva de sementes foi de 0,972 nats.ind-1, e equabilidade
de Pielou (J’), 0,295. Apesar da maior taxa de deposição de sementes autóctones, a grande
quantidade de sementes alóctones indica que a entrada de novas espécies pode estar sendo
limitada  por  fatores  bióticos  e  abióticos  que  atuam  nas  etapas  de  germinação  de
estabelecimento de plantas nos diversos estádios de desenvolvimento.  
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