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Este estudo foi realizado na Reserva Pico do Jabre, PB. Para o estudo da regeneração
natural foram instaladas 10 parcelas de 250 m² (10 m x 25 m). Para estudo da
densidade e composição florística do banco de sementes, foram coletadas amostras, nos
meses de julho a novembro 2007, que foram realizadas de forma aleatória, em número
de 10 amostras no interior de cada ambiente estudado. Para isso foram utilizados
gabaritos de madeira, colocados sobre a superfície do solo, permitindo a padronização
das amostras coletadas nas profundidades: 0-2 e 3-5 cm. As amostras coletadas foram
transportadas à unidade de germinação do CCA-UFPB, Campus Areia, onde o material
foi distribuído aleatoriamente em bandejas de alumínio com a dimensão 0,23×0,17 m. O
estudo foi monitorado com irrigações feitas de acordo com a necessidade e durante todo
o período do experimento. A  avaliação do banco de sementes do solo foi conduzido
durante quatro meses, período em que houve emergência de plântulas, as contagens e
identificações foram realizadas semanalmente. Empregou-se o delineamento
experimental inteiramente casualizado representado por 2 ambientes X 2 profundidades,
com 10 repetições. O número de sementes germinadas, foram identificadas em cada
semana para a avaliação.  Os resultados mostram que apesar da Cactaceae Juss e Ceres
jamacaru DC ser 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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