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A chuva de sementes é um processo essencial pois seus propágulos podem contribuir para
a  formação  do  banco  de  sementes  ou  de  plântulas  estando  envolvida,  portanto,  com  a
dinâmica de fragmentos florestais ou de reflorestamento. Este estudo visa contribuir para a
avaliação do sucesso de um reflorestamento (sete anos de idade) por meio do levantamento
da  chuva  de  sementes,  comparativamente  a  de  um  fragmento  de  floresta  estacional
semidecidual adjacente (51° 11’ 22’’ e 22° 49’ 84’’). As coletas mensais foram realizadas
de novembro de 2008 a fevereiro de 2010. Em cada local foram alocados, aleatoriamente,
18  coletores  (1  m2)  com  distância  aproximada  de  10  m.  Os  materiais  coletados  foram
triados,   o  seus  propágulos  identificados,  contados  e  classificados  por  síndrome  de
dispersão, forma de vida e grupo ecológico. No total, foram coletados 98.527 propágulos,
distribuídos em 122 morfotipos. Entre eles 56 foram identificados em nível de espécie,  5
em  nível  de  gênero,  17  em  nível  de  família  e  44  não  foram  identificados.  O  fragmento
florestal  apresentou  maior  riqueza  e  diversidade,  enquanto  o  reflorestamento  apresentou
maior  abundância  de  sementes,  em  razão  da  dominância  de  três  espécies  (Schinus
terebinthifolius  Raddi;  Heliocarpus  americanus  L.;  Ficus  eximia  Schott).  No
reflorestamento  foi  encontrado  maior  número  de  propágulos  com  dispersão  zoocórica,
enquanto  que  no  fragmento  não  houve  diferença  significativa  entre  os  propágulos
zoocóricos e anemocóricos. O fato do fragmento já ter sofrido corte seletivo de madeiras e
a  conseqüente  abertura  de  clareiras  pode  estar  contribuindo  para  a  presença  de  sementes
anemocóricas.  O  remanescente  florestal  se  apresenta  como  potencial  fornecedor  de
propágulos, já que apresenta maior riqueza.
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