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Florestas tropicais secas vêm sendo bastante estudadas pelo mundo, por conseqüência das intensas per-
turbações, no Brasil elas são representadas pela vegetação de caatinga, que ao longo dos anos sofre com a 
antropização, contudo poucos trabalhos investigam a regeneração dessa vegetação sob a temática do ban-
co de sementes do solo. Desse modo o presente trabalho visou comparar a riqueza florística do banco de 
sementes entre duas áreas de caatinga com diferentes estágios de regeneração (antropizada e preservada), 
localizadas em Caruaru-Pe. Foram realizadas coletas do solo em 105 parcelas fixas nos finais das estações 
seca e chuvosa do ano de 2011, em cada área de estudo, e monitoradas durante seis meses em casa de ve-
getação. A análise dos dados revelou que a área preservada obteve um maior número de espécies durante a 
estação chuvosa (57 espécies), em comparação com a seca (51). Já na área antropizada a riqueza florística 
foi maior na estação seca (39) em comparação com a estação chuvosa (36). Em adição observou-se grande 
riqueza de herbáceas, nas duas áreas, com destaque para as famílias Poaceae, Asteraceae, Fabaceae e 
Euphorbiaceae e um alto número de espécies em comum entre as duas áreas, com similaridade florística de 
57% na estação seca e 49% no período chuvoso. Esses dados revelam uma riqueza florística diversificada 
no banco de sementes do solo da área preservada e que apenas a regeneração natural que vem ocorrendo 
na área antropizada está contribuindo para incorporação da composição de espécies de áreas de caatinga 
preservada.
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