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Seção: Ecologia Vegetal
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A chuva de sementes expressa a dinâmica da vegetação e indica o potencial de resiliência de uma comuni-
dade, podendo ser importante instrumento para a recuperação de ambientes alterados. O presente estudo 
teve por objetivo caracterizar e quantificar a chuva de semente em uma área de mata ciliar e indicar, com 
base na literatura, espécies com potencial para recuperação de matas ciliares. O estudo foi realizado em 
uma área de mata ciliar no Parque Estadual da Serra Furada, que corresponde a aproximadamente um hec-
tare da área total do Parque. Foram instalados 40 coletores com área individual de 0,25 m2, a 70 cm do solo, 
equidistantes entre si a 10 m, distribuídos ao longo da calha do rio e das áreas de vegetação em suas mar-
gens. Os coletores foram inspecionados mensalmente durante um ano, separando os diásporos em mor-
fo-tipo, e procedendo a identificação com auxílio de literatura específica. Foram coletadas 7.810 sementes 
separadas em 82 morfo-tipos, sendo 63 identificadas em espécie, gênero ou família e 19 classificadas em 
morfo-espécies. As espécies mais abundantes amostradas nos coletores durante o ano de estudo foram As-
teraceae sp. com 12,9% das sementes, Miconia cabucu Hoehne (12,7%), Euphorbiaceae sp. (8,5%), Clusia 
criuva Cambess. (6,4%), Euterpe edulis Mart., Begonia sp. e Alchornea cf. glandulosa Poepp. & Endl. com 
5,8%, 5,5% e 5,3%, respectivamente. Foram amostradas sementes durante todo o ano, com incremento nos 
meses de outubro a fevereiro. Entre os sistemas de dispersão prevaleceu a zoocoria com 83% das espécies 
amostradas. As espécies tardias foram maioria entre os grupos ecológicos. Dentre as espécies identificadas 
na chuva de semente, 32 foram indicadas para recuperação de matas ciliares com base em bibliografias 
específicas. As características apresentadas pela chuva de sementes podem estar relacionadas ao grau de 
conservação da área, tornando-a própria para utilização como fonte de propágulo para a recuperação de 
áreas de mata ciliar adjacentes.
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