
AVALIAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES DE ESPÉCIES NATIVAS DE
VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NA ÁREA COSTEIRA DE MATA ATLÂNTICA

EM ITAJAÍ - SC SOB IMPACTO DE EUCALYPTUS (MYRTACEAE).

Bárbara Linhares HOSTINS1

Oscar Benigno IZA2

A Floresta Atlântica é uma floresta tropical de alta diversidade, associada aos ecossistemas
costeiros  cuja  comunidade  sofre  inúmeras  interferências,  especialmente  pela  ação
antrópica.  Uma  das  evidências  dessa  ação  tem  sido  a  presença  de  Eucalyptus  inseridos
nesse ambiente nativo e cujos impactos merecem ser analisados. A presente pesquisa teve
como objetivo avaliar os impactos do Eucalyptus no banco de sementes de espécies nativas
de  uma  área  costeira  de  Mata  Atlântica  em  Itajaí-  SC.  O  banco  de  sementes  tem  papel
ecológico relevante no suprimento de novos indivíduos para as comunidades vegetais e na
restauração da riqueza de espécies. A pesquisa preliminar foi desenvolvida a partir de três
fragmentos florestais: Eucaliptal, Interface e Remanescente nativo. Para o estudo do banco
de sementes as amostras foram coletadas com o auxílio de um anel de metal com 20 cm de
diâmetro  e  5  cm  de  altura,  levadas  para  um  viveiro  próximo  à  área  e  colocadas  em
bandejas  para  a  germinação.  Ao  total,  foram  coletadas  18  amostras  de  solo  contendo
sementes  distribuídas  entre  0  e  5cm  de  profundidade.  A  técnica  utilizada  para  a
identificação  e  avaliação  foi  a  de  emergência  de  plântulas  ex  situ.  Observou-se  a
germinação  de  180  plântulas.  Os  resultados  evidenciaram  o  predomínio  de  um  estádio
herbáceo,  com  presença  significativa  da  família  Poaceae,  especialmente  do  gênero
Brachiaria,  que  se  somam  aos  eucaliptos  na  produção  de  alelopáticos.  Estes,  por  serem
inibidores  do  crescimento  de  outras  plantas  interferiram  na  germinação  das  espécies
nativas,  as  quais  necessitam  de  condições  ambientais  específicas  para  o  seu
desenvolvimento.  Todavia,  este  estrato  herbáceo  desempenha  um  importante  papel
ecológico  na  sucessão  florestal,  proporcionando  um  microclima  favorável  para  o
desenvolvimento  de  outras  plantas  que  irão  propiciar  a  diversidade  ecológica  na
comunidade.  
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