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O banco de sementes nas florestas tropicais está envolvido em processos como: 
estabelecimento de populações e manutenção da diversidade de espécies. Este estudo teve 
como objetivo investigar a dinâmica, a composição e as características das espécies presentes 
no banco de sementes e testar as seguintes hipóteses: i) no banco de sementes a riqueza de 
espécies arbustivas e arbóreas intolerantes à sombra é maior do que a riqueza de espécies 
tolerantes à sombra, ii) no banco de sementes há um predomínio de indivíduos de espécies 
arbustivas e arbóreas intolerantes à sombra, iii) a composição florística do banco de sementes 
é variável no tempo. A área de estudo localiza-se no Parque Estadual de Carlos Botelho, 
município de Sete Barras/SP, no interior de uma parcela permanente de 10 ha, subdividida em 
256 sub-parcelas de 20 x 20 m. Destas, foram sorteadas 25 sub-parcelas, em cada uma das 
quais foram coletadas três amostras de solo de 0,25 x 0,25 m, com 0,05 m de profundidade, 
em março e setembro de 2004 e 2005. Das quatro amostragens realizadas germinaram 3.204 
sementes (170,9 ± 42,6 sem.m-2) de 93 espécies. As espécies arbóreas apresentaram o maior 
número de sementes germinadas com 49,8% do total de sementes, seguidas das herbáceas 
(39,4%), lianas (5,2%), epífitas (4,5%), arbustivas (0,7%) e indeterminadas (0,4%). Entre as 
espécies arbustivas e arbóreas germinadas, 21 (97,0% do total de sementes germinadas) são 
intolerantes à sombra e 13 (3,0% do total de sementes germinadas) são tolerantes. A 
similaridade florística entre coletas (índice de Sorensen) foi baixa (<0,5). As espécies 
arbustivas e arbóreas mais abundantes foram: Cecropia glaziovi Snethl. (56,2 sem.m-2), 
Bathysa australis (A. St.-Hil) Benth. & Hook. f. (4,6 sem.m-2), Hyeronima alchorneoides
Allemão (4,0 sem.m-2) e Alchornea glandulosa Poepp. (3,9 sem.m-2). A síndrome de 
dispersão predominante, considerando o número de sementes e de espécies, foi a zoocórica. 
Com base nestes resultados aceitou-se as hipóteses de que os indivíduos das espécies 
arbustivas e arbóreas que formam banco de sementes na Floresta Ombrófila Densa 
Submontana são predominantemente intolerantes à sombra e a sua composição florística varia 
no tempo. Portanto, a composição florística do banco de sementes permite a colonização de 
áreas, principalmente aquelas que apresentam alguma luminosidade, com alta diversidade 
florística. (Instituto Florestal, Parcelas Permanentes/BIOTA/FAPESP, CAPES, CNPq) 
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