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RESUMO: A chuva de sementes dentro da floresta determina parte da popula9ao potencial de um
ecossistema, pois este e constantemente alimentado por propagulos, provenientes da vegeta9ao externa ou
da pr6pria area. Consequentemente, a sucessao ecol6gica em determinado habitat depende do potencial de
dispersao das plantas, ja que todas as especies estao restritas aos seus habitats e sua sobrevivencia depende
do cicio de vida, da frequencia e distancia que os propagulos podem alcan9ar. Diante da crescente
degrada9ao de zonas riparias, estudos sobre chuva de sementes se mostram relevantes, pois permitem
determinar a origem, quantidade e qualidade dos propagulos, bem como verificar a qualidade ambiental dos
fragmentos naturais. 0 objetivo deste trabalho foi avaliar a chuva de sementes em um fragmento de mata
riparia localizada as margens do Rio Jardim (Planaltina-DF), em area experimental do projeto Aquariparia.
Foram instalados 12 coletores, paralelamente ao curso de agua, com 0,25m2 e malha de 1mm2 a 15 cm do
solo. Os dados sac correspondentes as coletas realizadas entre mar90 e junho de 2012. 0 material
depositado nestes coletores foi recolhido mensalmente em sacos de papel e triado com auxilio de lupa no
Laborat6rio de Biologia Vegetal da Embrapa Cerrados. 0 material coletado foi triado para separa9ao dos
componentes grossos e finos. Do material fino foram separadas as sementes, sendo estas quantificadas e
identificadas como morfoespecies. Ap6s quatro meses foram coletados um total de 252 propagulos
pertencentes a 39 morfoespecies, sendo 72% de sementes e 20% de frutos. Das morfoespecies, 17%
apresentaram sindrome de dispersao anemoc6rica e 0 restante (82%) apresentaram s[ndromes baroc6ricas e
zooc6ricas. As sindromes de dispersao permitem inferir sobre a estrutura da vegeta9ao. Forma90es f10restais
iniciais apresentam anemocoria como sindrome predominante, enquanto que forma90es tardias apresentam
s[ndromes de dispersao predominantemente zooc6ricas. As sementes coletadas foram, em grande parte,
pequenas. 0 tamanho esteve aproximadamente entre 0,1 e 3,Ocm. 0 tamanho e 0 tipo de dispersao dos
diasporos constituem fatores relevantes no estabelecimento das plantas. Os dados obtidos sac preliminares,
mas permitem avaliar a riqueza e a abundancia da chuva de sementes dando subsidios para estudos
posteriores sobre a qualidade ambiental do fragmento estudado e sobre os padroes comparativos com areas
em processo de restaura9ao, uma vez que a chuva de sementes em uma determinada area fornece
indicativos sobre a sua capacidade de regenera9ao.
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