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O banco de sementes do solo é a estratégia de regeneração para grande parte das espécies 
em áreas inundáveis como o Pantanal. Considerando que a profundidade do solo é indicadora 
de persistência do banco de sementes, nosso objetivo foi verificar a composição de espécies 
potencialmente persistentes e o efeito da profundidade na riqueza e abundância. Coletamos 
40 amostras (10 x 10 x 5 cm) em quatro profundidades: 0-5, 5-10, 10-15 e 15-20 cm em dez 
áreas ao longo do Rio Paraguai (n=10/profundidade). As amostras foram depositadas em 
bandejas em casa de vegetação e a emergência de plântulas acompanhada durante 3 meses. 
Testamos a variação em riqueza e abundância com modelo linear generalizado e pós-teste 
Pairwise. Encontramos 47 espécies de 16 famílias, sendo Poaceae (10 espécies), Cyperaceae 
(8) e Onagraceae (5) as mais ricas. A riqueza diminuiu com o aumento da profundidade: 33 
espécies ocorreram em 0-5, 28 em 5-10, 13 em 10-15 e 9 em 15-20 cm. A abundância 
também diminuiu com o aumento da profundidade, sendo 2.960, 1.003, 440 e 230 
indivíduos/m² nas quatro respectivas profundidades. Tanto abundância quanto riqueza 
diferiram (p<0.05) entre as profundidades: 0-5/10-15, 0-5/15-20, e 5-10/15-20 cm. Logo, 
não houve diferença entre profundidades adjacentes. A espécie mais densa foi Cecropia 
pachystachya Trécul, especialmente em 0-5 cm, com 1.900 indivíduos/m². Em 15-20 cm 
ocorreram oito espécies: C. pachystachya, Rotala ramosior L. Koehne, Cyperus gardneri 
Nees, Scoparia dulcis L., Cyperus haspan L., Conyza bonariensis (L.) Cronquist, 
Spermacoce glabra Michx. e Ludwigia decurrens Walt., porém, estas também ocorreram 
nas outras três profundidades. 16 espécies ocorreram exclusivamente em 0-5 cm, as mais 
abundantes foram Oplismenus hirtus B.Heyne ex Roth. Eriochloa punctata L. Desv., L. 
nervosa (Poir.) H. Hara e Stemodia verticillata (Mill.) Hassl., outras 11 em 5-10 cm, e três 
em 10-15 cm. A estratificação do banco de sementes no solo de florestas ripárias depende 
do grau de sedimentação e/ou erosão. Apesar da maior riqueza e abundância de sementes na 
camada superficial, estas são potencialmente menos capazes de se regenerar pós-inundação 
devido à sua menor persistência. Espécies que ocorreram nas maiores profundidades e ao 
longo de todo o perfil podem ter importante papel na resiliência da comunidade, 
regenerando-se após a inundação, devido à sua maior longevidade e possivelmente à 
produção contínua e em maior quantidade de sementes. 
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