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Seção: Ecologia Vegetal

VARIAÇÃO ESPACIAL DA RIQUEZA E DENSIDADE DE SEMENTES NO BANCO DO SOLO 
EM UMA ÁREA DE CERRADO SENSU STRICTO NA CHAPADA DO ARARIPE, CEARÁ
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O banco de sementes do solo exerce um papel importante no que se refere à regeneração natural em 
áreas perturbadas. Ele pode apresentar-se diferente no tempo e no espaço, de acordo com as condições 
ambientais da área. Dessa forma, esse trabalho se propôs a conhecer a variação da riqueza e densidade 
do banco de sementes do solo no espaço vertical em uma vegetação de cerrado sensu stricto na Floresta 
Nacional do Araripe, Ceará. Amostras de serrapilheira e solo (0-5 cm de profundidade) foram coletadas em 
50 parcelas de 20 x 20 cm. Para observação da emergência de plântulas, esse material foi levado para casa 
de vegetação, colocado em bandejas de isopor e regado diariamente por 150 dias. Diferenças na riqueza e 
densidade médias entre as profundidades foram verificadas pelo teste de Tukey (p < 0,05). De forma geral, 
foram registradas 20 espécies e uma densidade total de 96 sem.m-2. Tanto a média de riqueza (F = 42,06; 
p < 0,0001) quanto a de densidade (F = 31,95; p < 0,0001) foram significativamente maior no solo do que 
na serrapilheira, onde os propágulos estão mais sujeitos ao carreamento para outras áreas, predação ou 
germinação antes da incorporação ao banco. Enquanto no solo ocorreram 20 espécies e a densidade de 
sementes foi de 84 sem.m-2, a serrapilheira apresentou 8 espécies e 12 sem.m-2. Esse estudo mostra que 
o banco de sementes da vegetação de cerrado s.s. na FLONA Araripe varia no espaço vertical, havendo 
acúmulo de sementes e maior riqueza de espécies no solo.

 
 
Palavras-chave: Cerrado, Germinação, Regeneração 
 
Créditos de Financiamento: Apoio material e financeiro: PNPD-CAPES-Brasil. 
 
(1) Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
(2) Universidade Federal de Pernambuco. 
(3) rafaeldomingos99@yahoo.com.br


