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A sazonalidade climática induz variação na densidade de sementes existente no solo da
caatinga. Todavia, os estudos realizados não questionam o que ocorre com a diversidade
e densidade de sementes entre do banco de sementes após ocorrência de uma estação
seca induzida. Objetivou-se investigar o efeito residual da sazonalidade climática sobre
a dinâmica do banco de sementes de uma área de caatinga de Caruaru-PE, após um
período de simulação de seca. Para isto, amostras de solo foram coletadas na
serrapilheira e na profundidade de 0-5cm em 105 parcelas (20x20 cm) distribuídas sobre
diferentes microhabitats do solo da área de estudo. O solo foi umedecido e monitorado
durante 6 meses até germinação das sementes, sendo a diversidade e densidade de
sementes registrada. Posteriormente, as amostras de solo foram armazenadas em
condição de laboratório por um período de mais seis meses, visando simular o tempo de
duração real da seca que ocorre na área de onde o solo foi coletado. Após simulação da
seca, o solo foi colocado para germinar, sendo a densidade e diversidade residual de
espécies registradas. Nos primeiros seis meses a densidade foi de 369,47sem.m-2, sendo
Delilia biflora (L.) Kuntze, Panicum trichoides Swart e Pilea hyalina Fenzl as espécies
mais representativas. Na profundidade de 0-5 cm a densidade foi de 310,9sem.m-2 e na
serrapilheira foi de 49,5sem.m-2. Já nos seis meses após a simulação de seca a densidade
foi de 289,57sem.m-2, sendo 284,04sem.m-2 na profundidade de 0-5 cm e 14,5sem.m-2

na serrapilheira. As espécies com maior emergência de plântulas após a simulação de
seca foram Portulaca sp., Talinum paniculatum (Jack). Gaertn., Pilea hyalina e
Panicum trichoides. O estudo demonstrou que parte das sementes que germinam a cada
estação chuvosa na caatinga é produzida em eventos climáticos passados, existindo,
portanto, um efeito residual da sazonalidade climática nas características do banco de
semente de tempos futuros.
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