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Introdução
A crescente exploração dos recursos

naturais tem levado as perdas de muitas
espécies, sem antes ter-se estudado ou mesmo
tomado conhecimento de sua existência.
Obviamente que uma vez extinta, a espécie
não mais reaparece.

Pela teoria da seleção natural
(DARWIN, 1985), a extinção das formas
antigas e a produção de novas formas
aperfeiçoadas estão intimamente
correlacionadas. No entanto, o que era para
ser um processo lento e equilibrado, a ação
antrópica alterou este equilíbrio e acelerou
bruscamente o processo de extinção.

O principal meio de regeneração das
espécies tropicais dá-se através da chuva de
sementes (sementes dispersadas
recentemente), através do banco de sementes
do solo (sementes dormentes no solo), através
do banco de plântulas (plântulas estabelecidas
e suprimidas no chão da floresta), e através da
formação de bosque (emissão rápida de brotos
e/ou raízes provenientes de indivíduos
danificados) (GARWOOD, 1989).

O entendimento dos processos de
regeneração natural de florestas é importante
para o sucesso do seu manejo, o qual
necessita de informações básicas em qualquer
nível de investigação.

O presente trabalho teve por objetivo
estudar as relações quali-quantitativas
existentes entre a regeneração natural, banco
de sementes no solo e chuva de sementes na
Reserva do Pico do Jabre, PB.

Material e Métodos
Área de estudo – Pico do Jabre, no

Município de Maturéia, Serra do Teixeira
Paraibano primeiro ponto (7º15’13,5”S e
37º23’11,7”W), a altura de 1.194 m, 2° ponto
(7º15’44”S e 37º23’07,9”W), a altura de 859
m Pico do Jabre, região envolvendo talhões

de três semi-caducifólia, subxerofítica,
conhecida como mata serrana, com elementos
florística característicos da mata úmida e da
caatinga, estágio de sucessão ecológica inicial
(capoeira).

Para estudo da densidade e
composição florística do banco de sementes,
foram coletadas amostras, nos meses de julho
a novembro de 2008, que corresponde à
estação seca na região, realizadas de forma
aleatória, em número de 10 amostras no
interior de cada ambiente estudado. Para isso
foram utilizados gabaritos de madeira, com a
dimensão 0,23×0,17 m (0,0391 m2) que,
colocados sobre a superfície do solo,
permitiram a padronização das amostras
coletadas em duas profundidades: 0 a 2 cm e
3 a 5 cm. As amostras coletadas foram
armazenadas em sacos plásticos e
transportadas à unidade de germinação (casa
de vegetação) no Centro de Ciências Agrárias
da Universidade Federal da Paraíba, Campus
Areia, onde o material foi distribuído
aleatoriamente em bandejas de alumínio (0,23
m × 0,17 m × 0,05 m), de forma a não
favorecer amostras, ambiente ou profundidade
de coleta. A casa de vegetação apresentava-se
revestida lateralmente com sombrite, que
permite 50% de sombreamento e coberta com
plástico transparente, o que a mantinha
isolada e protegida contra a contaminação de
propágulos externos ao ambiente e impactos
da chuva. O estudo foi monitorado com
irrigações feitas de acordo com a necessidade
e durante todo o período do experimento.

O experimento foi conduzido durante
três meses, período em que houve emergência
de plântulas e as contagens e identificações
realizadas semanalmente. Empregou-se o
delineamento experimental inteiramente
casualizado em esquema fatorial representado
por 2 ambientes e 2 profundidades, com 10
repetições. O número de sementes



germinadas, identificadas em cada semana,
foi logaritimizado e submetido a testes de
normalidade “Teste de Lilliefors” (CAMPOS,
1979) e homogeneidade da variância “Teste
de Bartlett” (ZAR, 1996). Finalmente o
número de sementes germinadas foi analisado
pelo método de estatística paramétrica, com o
uso de análise de variância simples e
comparação das médias de densidade do
banco de sementes pelo teste de Tukey.

No caso de não identificação, ou
incerteza de alguma plântula, esta era
transplantada para saco de polietileno e
cultivada em viveiro para posterior
identificação. A identificação e a classificação
foram feitas pela equipe técnica do
Laboratório de Botânica do CCA/UFPB.

Resultados e Discussão
A maior densidade de sementes

viáveis ocorreu sempre na profundidade de 0-
2 cm, independente do ambiente estudado,
superando a profundidade de 2-5 cm, com
mais que o dobro do número de sementes
germinadas/m2. No ambiente compreendido
pelo povoamento de sombreiro, verificou-se
1.012 e 405 sementes germinadas/m2 nas
profundidades 0-2 cm e 2-5 cm,
respectivamente, superando os demais
ambientes (Tabela 1). A maior proporção de
sementes germinadas ocorreu da segunda à
quarta semana de observação, onde foi
constatada, nos demais ambientes estudados,
emergência em torno de 20% e 30%, nas
profundidades de 0-2 cm e 2-5 cm,
respectivamente, com pequenas oscilações
nas semanas seguintes, que variaram de 8% a
5% e decréscimo nas duas últimas semanas
(Fig. 1). É possível que a maior proporção de
sementes germinadas, nas primeiras quatro
semanas, nas diferentes camadas do solo seja
conseqüência da superação da dormência após
exposição à luz e maior amplitude de
temperatura, de modo semelhante foi
verificado por Costa e Araújo (2001). Estas
modificações das condições ambientais,
contrárias àquelas estabelecidas sob o dossel
da floresta, são também enfatizadas por
Whitmore (1990). Os resultados apresentados
evidenciam a importância potencial do banco
de sementes presente no solo, na capacidade
de regeneração de áreas após alguma

perturbação. O banco de sementes do solo,
correspondente ao povoamento de sombreiro
apresentou a maior riqueza florística, com 38
espécies, enquanto que nos outros dois
povoamento, subxerofitica, semi-caducifólia,
constatou-se 24 e 18 espécies,
respectivamente, já na área em estágio de
sucessão ecológica “capoeira”, registrou-se 20
espécies (Tabela 1). Estes resultados
concordam com os obtidos por Campello
(1998) verificou que, sob as parcelas de uma
leguminosa, uma leguminosa fixadora nativa
(Sclerobium paniculatum), duas mirtáceas
exóticas (Eucalyptus pellita e Eucalyptus
citriodora) e uma celastrácea nativa (Goupia
glabra), a maior riqueza de espécies nativas
oriundas da regeneração natural e a maior
biomassa vegetal podem ser encontradas sob
os reflorestamentos com leguminosas
fixadoras de nitrogênio.

Conclusão
A família Cactaceae Juss predominou

no banco de sementes do solo, com mais de
40%, no povoamento Mata Atlântica a
espécie dominante no estrato superior da
floresta não apresenta indivíduos na
regeneração natural e a Mimosa scabrella foi
a espécie arbórea mais importante presente no
banco de sementes no solo. As relações entre
os três parâmetros avaliados evidenciam uma
distribuição irregular das espécies na área de
estudo.
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Tabela 1. Lista das espécies e respectivas formas de vida da região do pico, onde: forma de vida (FV) e número de sementes (NS)

nas profundidades P1(0-2 cm) e P2 (2-5 cm) foram identificadas em 0,94 m2, no banco de sementes no povoamento, no Pico do

Jabre, PB.
Figura 1. Percentagem de sementes germinadas em 0,9775 m2, durante 15 semanas, nos povoamentos e respectivas profundidades
estudadas (0-2 cm; 2-5 cm), na região do Pico do Jabre, PB, Brasil.  = capoeira, -.- = semi-caducifólia, subxerofítica.

Nome científico Família Nome
vulgar

FV NS

P1 P1

Asteraceae
Emilia sonchifolia (L.) Emilia Asteraceae 25 4

P o a c e a e Pennisetum
alopecuroides

Poaceae 14 __

Cactacaea mandacarue Cactacaea 27 6
Bromeliáceas bromelia Bromeliáceas 2

Schuwenckia
micrantha Benth

3 __

Rhynchosporium sp
Cyperaceae Cyperus esculentus  L. Cyperaceae 23 1
Mimosaceae Calliandra

calothyrsus
Calliandra Mimosaceae 50 2

Euphorbiaceae Acalypha Euphorbiaceae 6 __

Cyperaceae Cyperus sp. Cyperaceae 10 __
Molluginaceae Mollugo verticillata  L Molluginaceae 5 __
Solanacea Solanum nigrum Solanacea __
Bombacaceae Cavanillesia arborea barriguda Bombacaceae 5 __
P o a c e a e Gramineae  A. L.

Jussieu
19 __

Bignoniaceae cipó Bignoniaceae 50 24

Canelaceae
Capsicondendron
dinisii (Schwacke)
Occhioni

pimenteira Canelaceae
8 __

Composita
Piptocarpha
angustifolia Dusen

vassourão -
branco Composita

3 __

Leguminosae
Mimosa scabrella
Benth. bracatinga Leguminosae

6 __

Leguminosa e
Crotalaria lanceolata
E. Mey crotalária Leguminosae

42 4

Myrtaceae Myrciaria sp. cambuim Myrtaceae 3 __

Myrsinaceae
Rapanea ferruginea
(Ruiz e Pavon) Mez capororoca Myrsinaceae

8 __

Proteaceae
Roupala brasiliensis
Klotz Proteaceae

8 __

Sapindaceae
Cupania vernalis
Camb.

miguel-
pintado Sapindaceae

7 __

Sapindaceae Serjania sp cipó Sapindaceae 6 6
Sapindaceae Allophylus sp. vacum Sapindaceae 5 5

Rosaceae
Prunus sellowii
Koehne

pessegueiro -
bravo Rosaceae

7 4

Bignoniaceae Tecomaria capensis cipó Bignoniaceae
8 3
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