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Seção: Ecologia Vegetal

CHUVA DE SEMENTES EM ÁREAS DE REGENERAÇÃO NO CORREDOR DE 
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O Corredor de Biodiversidade Santa Maria, uma área de Mata Atlântica de Interior, visa restaurar a conecti-
vidade entre o Parque Nacional do Iguaçu e a faixa de proteção do reservatório de Itaipu.  O objetivo do tra-
balho foi analisar a chuva de sementes de quatro áreas do corredor: a faixa de proteção do reservatório de 
Itaipu, a mata ciliar do rio Bonito, a Faixa Seca e a RPPN Fazenda Santa Maria, quanto à diversidade, sín-
drome de dispersão e forma de vida das espécies encontradas. Foram amostradas três parcelas de 20 x 20 
m em cada área, utilizando-se quatro coletores de 0,5 x 0,5 m em cada parcela. As amostras foram coleta-
das mensalmente de junho de 2011 a maio de 2012. Na faixa de proteção do reservatório de Itaipu encontra-
ram-se 7167 sementes de 33 espécies, índice de diversidade de Shannon de 1,17 nats/indiv., predominando 
espécies anemocóricas (47%) e zoocóricas (40%). Na mata ciliar, 4751 sementes de 38 espécies, índice de 
diversidade de Shannon de 1,62 nats/indiv., 50% anemocóricas e 44% zoocóricas. A Faixa Seca apresentou 
o menor número de sementes, 2189, de apenas oito espécies, índice de diversidade de Shannon de 0,77 
nats/indiv., porém predominou espécies zoocóricas (50%) à anemocóricas (37%). E na RPPN 5509 semen-
tes, de 49 espécies, índice de diversidade de Shannon de 1,94 nats/indiv. e com um número idêntico de 
espécies zoocóricas e anemocóricas (45%). Para a forma de vida houve predomínio de arbóreas. A RPPN 
foi considerada a área controle, sendo uma floresta madura estabelecida, com maior número de espécies e 
maior índice de diversidade de Shannon. Das demais áreas, a mata ciliar foi considerada mais semelhante 
à área controle. A faixa de proteção do reservatório de Itaipu e a Faixa Seca são áreas reflorestadas e as 
suas espécies foram pouco semelhantes em relação às outras duas áreas, portanto, a implantação de novos 
projetos de manejo e de enriquecimento poderia acelerar o processo sucessional dessas áreas, e ajudar a 
restaurar a conectividade.
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