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Seção: Ecologia Vegetal
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O banco de sementes compreende o estoque de sementes viáveis no solo desde a superfície até as cama-
das mais profundas, em uma dada área e intervalo de tempo, auxiliando na regeneração de ecossistemas 
que sofreram algum tipo de ação antrópica.  Porém, apesar da intensa ação antrópica em vegetação de 
caatinga, poucos são os trabalhos realizados para se tentar compreender a regeneração destas áreas a par-
tir do banco de sementes. Considerando que a densidade de sementes encontrada no solo sofre alteração 
após um distúrbio, este trabalho tem como objetivo avaliar o banco de sementes entre duas áreas de caa-
tinga em diferentes estágios de regeneração, localizadas em Caruaru, agreste do estado de Pernambuco. 
Foram feitas coletas do solo em 105 parcelas fixas nos finais das estações seca e chuvosa do ano de 2011, 
e alocadas e monitoradas durante seis meses em casa de vegetação. A análise dos dados revelou que tanto 
na área preservada quanto na antropizada o número de sementes encontradas na estação seca (478,8 sem. 
m-2 e 125,7 sem. m-2 respectivamente) foi maior que o registrado na coleta feita no final da estação chuvosa 
(340,9 sem. m-2 e 80,7 sem. m-2). Além disso, foi possível observar que o quantitativo de sementes encontra-
do na área preservada foi significativamente maior do que o da antropizada, para as duas estações, seca (H 
= 29,23; p = 0) e chuvosa (H = 61,40; p = 0). Isso evidencia que os diferentes status de conservação entre 
as duas áreas de caatinga (antropizada e preservada) influencia na densidade de sementes encontrada no 
banco do solo.
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