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A chuva de sementes é um dos processos mais importantes para as mudanças ecológicas
nas  comunidades  vegetais  e  para  a  regeneração  natural.  A  investigação  da  chuva  de
sementes  também  pode  fornecer  informações  da  abundância,  distribuição  espacial,
densidade e riqueza de espécies dos ambientes. Este estudo teve como objetivo avaliar a
chuva de sementes sob copa de plantas de Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. (capororoca) em
áreas  abertas  em  regeneração  natural  no  Parque  Estadual  da  Serra  do  Tabuleiro,  Santo
Amaro  da  Imperatriz,  SC,  Brasil.  A amostragem foi  feita  a  cada  15  dias  durante  os  três
meses de frutificação, outubro a dezembro, através de coletores fixos de 0.5m2 colocados
sob  plantas  femininas  (n=20),  masculinas  (n=20)  e  em  áreas  abertas  (n=20).  Obtivemos
uma  riqueza  de  62,  53  e  32  espécies,  respectivamente,  com  diversidade  (Índice  de
Simpson)  de  0,81,  0,87  e  0,80.  Estes  índices  diferiram significativamente  entre  a  planta
feminina e masculina (t=35,64, p<0,05), planta feminina e área aberta (t=2,67, p<0,05) e
planta masculina e área aberta (t=21,58, p<0,05). A similaridade da composição da chuva
de sementes entre a planta feminina e masculina foi de CCs=0,68, entre a feminina e a área
aberta foi de CCs=0,57 e entre a masculina e área aberta foi de CCs=0,59, segundo Índice
Sorensen.  Segundo  Índice  Morisita-Horn,  a  similaridade  entre  a  planta  feminina  e
masculina  foi  de  MH=0,60,  entre  feminina  e  aberta  foi  de  MH=0,26,  entre  masculina  e
aberta foi de MH=0,57. Encontramos diferenças significativas na quantidade de sementes
depositadas  por  0.5m2  entre  a  planta  feminina  (mediana=1583)  e  área  aberta  (309,5)
(Z=5,05, p<0,05) e planta masculina (943) e área aberta (Z=2,93, p<0,05), segundo o teste
não  paramétrico  Kruskal-Wallis.  Estes  resultados  indicam  que  as  plantas  femininas  e
masculinas  têm  um  papel  importante  quando  comparado  com  áreas  abertas,  pois
apresentam uma chuva de sementes mais abundante e diferenciada.
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