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_____RESUMO

_______SUMMARY

Este estudo teve como
objetivo avaliar a composição e a
similaridade do banco de sementes
do solo de três áreas, sob
regeneração natural, após a
extração de Eucalyptus grandis, no
município de Brusque, SC. As
amostras de solo foram coletadas
em dois períodos, em áreas com
diferentes idades de regeneração:
ambiente I - cinco anos e meio de
regeneração; ambiente II - sete
anos de regeneração; ambiente III nove anos de regeneração. Foram
coletadas 20 amostras de solo por
ambiente, totalizando 60 por
período
amostrado,
sendo
distribuídas em bandejas de 60 x 40
x 10 cm e dispostas em canteiros a
céu aberto para análise da
germinação. Foram identificados
2.002 indivíduos, pertencentes a 36
espécies e 17 famílias. A maior
densidade de indivíduos/m2 ocorreu
na área com menor idade de
regeneração. A riqueza de espécies
e a diversidade foram crescentes do
ambiente I para o ambiente III. Os
três ambientes obtiveram elevada
similaridade em relação a sua
composição florística.
Palavras-chave: Banco de
sementes do solo. Regeneração
natural. Composição florística.

This study aimed to evaluate
the composition and the similarity
of the soil seed bank of three areas
under natural regeneration, after
extraction of Eucalyptus grandis in
the city of Brusque, SC. Soil
samples were collected in two
periods, in areas with different
regeneration age: environment I five and a half years of
regeneration; environment II seven years of regeneration;
environment III - nine years of
regeneration. 20 soil samples were
collected in each environment,
totaling 60 samples in each period.
The samples were distributed in
trays of 60 x 40 x 10 cm and
arranged in beds in the open for
analysis of germination. 2,002
individuals belonging to 36 species
and 17 families were identified.
The highest density of individuals /
m² occurred in the area under
younger regeneration. There was a
growth in number of species and
diversity from environment I to the
environment
III.
The
three
environments had high similarity to
their floristic composition.
Keywords: Bank of soil
seed. Natural regeneration. Floristic
composition
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INTRODUÇÃO

m florestas, o processo de regeneração natural
normalmente ocorre através do banco de
sementes no solo, principal fonte de
recrutamento de novos indivíduos em fases iniciais de
sucessão, o qual é continuamente enriquecido pela
chuva de sementes (REIS et al., 2003). GROMBONEGUARANTINI e RODRIGUES (2002) enfatizam a
importância do banco e da chuva de sementes como
recursos potenciais para o recrutamento de novos
indivíduos e espécies, sendo a disponibilidade de
propágulos e de agentes dispersores fundamentais para
o restabelecimento estrutural da vegetação após um
distúrbio.Nesse sentido, WHITMORE (1983) afirmou
que o estoque de sementes existente no solo é
determinante para o início da sucessão secundária em
áreas que sofreram perturbação.
Sendo assim, o banco de sementes no solo é um
importante fator na recolonização dessas áreas, dando
início ao processo sucessional que é considerado um
indicador do potencial de regeneração das florestas
tropicais (VIEIRAe REIS, 2003; MARTINS et al,
2015). Para KAGEYAMA e GANDARA (2000) no
caso da presença de um banco de sementes e
remanescentes florestais, não há a necessidade de
introdução de espécies via plantio, utilizando a
regeneração natural como forma mais adequada de
restauração das áreas. Outra forma de restauração
florestal é pela utilização de técnicas como a condução
da regeneração natural ativando o banco de sementes,
esse método proporciona uma redução de custos e
promove a sucessão natural dos ecossistemas
degradados (ZHANG et al., 2001; NETOe SILVA,
2011).
O banco de sementes é composto por todas as
sementes viáveis no solo ou associadas à serapilheira
para uma determinada área em um determinado
momento (SIMPSONet al., 1989). Podendo estar em
estado de dormência real ou imposta, presentes na
superfície ou no interior do solo constituindo-se de um
sistema dinâmico de entradas e saídas (HARPER,
1977). As entradas provêm dos mecanismos de
dispersão pela chuva de sementes e, as saídas e
permanência no solo, ocorrem através de respostas
fisiológicas e propriedades fisiológicas controladas
geneticamente, como sua capacidade de germinação,
dormência, viabilidade e ligadas a estímulos
ambientais, como também pela viabilidade e predação
das sementes ou presença de patógenos (GASPARINO
et al., 2006; GARDWOOD, 1989).
A densidade do banco de sementes sofre
influência de diversos fatores, incluindo o ambiente,
estágio sucessional e o nível de perturbação ao qual a
área está sujeita (SAULEYe SWAINE, 1988).
Perturbações contínuas em uma determinada área
podem esgotar progressivamente o banco de sementes
e, dessa forma, limitar os estágios iniciais de uma
floresta (KAGEYAMAetal., 1989).
Os estudos de regeneração natural, de dinâmica
dos processos de sucessão ecológica e do banco de
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sementes são fundamentais para o entendimento do
estabelecimento e evolução de um ecossistema florestal
(NAPPOet al. 1999). Dados sobre a densidade e a
diversidade de sementes armazenadas no solo podem
fornecer indicações sobre a resiliência de uma
determinada área, uma vez que a germinação das
sementes ali presentes é uma fonte de entrada dos
indivíduos na comunidade (ONAINDIAe AMEZAGA,
2000). Estes estudos podem ser usados como
indicadores da capacidade de resiliência de
ecossistemas florestais e da qualidade dos
reflorestamentos heterogêneos (BARBOSA, 2006).
Diante do exposto, este trabalho teve como
objetivo avaliar a florística, acomposição em grupos
ecológicos, em formas de vida e a similaridade do
banco de sementes do solo de três áreas sob
regeneração natural, caracterizados por diferentes
idades após a extração de Eucalyptus grandis.
Estabeleceu-se como hipótese que maiores diferenças
de idade entre as áreas em regeneração diminuem a
similaridade da composição florística, da riqueza e
diversidade do banco de sementes no solo.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo
O estudo foi realizado no município de Brusque,
Santa Catarina, em áreas que anteriormente eram
manejadas com cultura de Eucalyptus grandis, onde
posteriormente foram abandonadas com intuito de
incorporá-las às áreas de preservação permanente. A
propriedade está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio
Itajaí, sub-bacia do Rio Itajaí Mirim, numa altitude
aproximada de 206 metros e próximo às coordenadas
27º02’07” S e 48º54’40” O.Conforme a classificação de
Köppen, o clima é do tipo Cfa – Clima Subtropical
mesotérmico úmido com verão quente e sem estação
seca. A temperatura média anual varia de 18 °C a 20 °C
com precipitação total anual de 1.700 a 1.900 mm bem
distribuídos durante todo o ano e umidade relativa
anual entre 84 e 86% (EPAGRI, 2002).
A geologia da região é formada pelo Complexo
Metamórfico Brusque, que é composto principalmente
pela Formação Botuverá, pelo Granodiorito Valsungana
e pelo Granito Guabiruba (SANTA CATARINA,
1986). O relevo varia de ondulado à forte ondulado nas
encostas e suave ondulado nas depressões dos fundos
de vales. Predomina na área de estudo o ARGISSOLO
VERMELHO-AMARELO Alíco de textura média
argilosa (EMBRAPA, 2004).A vegetação da área
estudada está inserida na região fitoecológica Floresta
Ombrófila Densa Submontana (IBGE, 2012). Na área
do estudo predominam espécies das famílias,
Myrtaceae, Asteraceae, Fabaceae e Melastomataceae,
sendo as mais representativas e frequêntes: Jacaranda
puberula,
Alchornea
glandulosa,
Nectandra
oppositifolia, Miconia cabucu, Campomanesia
reitziana, Myrcia splendens, Piper mosenii, Myrsine
coriacea e Matayba intermedia. O entorno da área de
estudos é formado por remanescentes da Floresta
Ombrófila Densa Submontana em estágio avançado de
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sucessão na porção norte e por reflorestamentos de
Eucalyptus grandis nos demais lados.
Coleta de Dados
As amostras de solo foram coletadas em dois
períodos, agosto de 2013 (inverno) e fevereiro de 2014
(verão), em três talhões situados em margens de cursos
de água que se encontram em três diferentes idades de
regeneração: Ambiente I (AI), com cinco anos e meio
de regeneração apresentando vegetação com
predominância de espécies pioneiras e de porte
herbáceo/arbustivas e altura de até 1,5 m; Ambiente II
(AII),vegetação com sete anos de regeneração,
apresentando um estrato inferior herbáceo/arbustivo e
um estrato superior arbóreo mas sem formação de
dossel, com altura entre 5 a 7 metros; e Ambiente III
(AIII), com nove anos de regeneração,caracterizado por
vegetação mais densa em relação aos ambientes AI e
AII, com predominância de espécies arbóreas formando
dossel descontínuo e com alturas entre 6 a 10 metros.
Para cada ambiente foram coletadas 20 amostras
de solo, totalizando 60 por período amostrado, em
pontos distribuídos ao acaso, a uma distância
aproximada de 30 metros. As amostras foram coletadas
nas dimensões de 0,50 m x 0,50 m, desprezando toda a
camada de serapilheira e, em seguida, retirando o solo
até uma profundidade de 10 cm, com auxílio de uma pá
comum e de um gabarito de madeira com dimensões de
0,50 x 0,50 m (0,25 m2). O solo coletado foi
armazenado em sacos plásticos, etiquetado e
transportado para o Viveiro Florestal e Laboratório de
Silvicultura na Universidade Regional de Blumenau
(FURB), onde ocorreu a instalação do experimento.
Para montagem do experimento, foram
utilizadas 60 bandejas plásticas (por período
amostrado) no formato de 60 cm x 40 cm x 10 cm, as
quais receberam uma camada de 5 cm de substrato
vermiculita, sendo em seguida preenchidas com o solo
coletado e posteriormente acrescentado 3 cm de
substrato vermiculita. As bandejas foram dispostas em
canteiros ao ar livre. Para o controle de contaminação,
foram distribuídas três bandejas preenchidas com
apenas substrato vermiculita. Para que não ocorresse
excesso de água nas bandejas, foram feitas perfurações
no fundo das mesmas. As irrigações não seguiram um
padrão, foram realizadas conforme as condições
climáticas para evitar o estresse do déficit hídrico.
A avaliação de germinação do experimento foi
realizada mensalmente, através da identificação das
espécies representadas no banco de sementes. As
plantas não identificadas foram replantadas em sacos de
polietileno com substrato para posterior identificação e
as identificadas foram coletadas e não foram mantidas
nas bandejas para controle da identificação.
Análise dos dados
As espécies amostradas foram classificadas de
acordo com o grupo ecológico pioneiras e secundárias
iniciais, proposto por SWAINE e WITHMORE (1988),
e pelas formas de vida, arbóreas, arbustivas, herbáceas
e pteridófitas, sendo que para as herbáceas foram

considerados os cipós, as ervas e as gramíneas. A
identificação foi realizada através de bibliografias
específicas, comparação com exsicatas e consultas a
especialista em taxonomia vegetal.
A quantidade total de indivíduos germinados foi
transformada para metros quadrados. Foram analisadas
a densidade de plântulas germinadas, a riqueza, a
diversidade, através do índice de Shannon, e a
equabilidade, através do índice de Pielou
(MAGURRAN, 1988). Além da equabilidade para
avaliar a riqueza de espécies foi utilizado para
comparação o método de Mao Tau, mais conhecido
como curva de rarefação, utilizando-se o número de
sementes germinadas por espécie (COLWELL et al.,
2004).
Foi avaliada a similaridade da composição
florística entre os estágios sucessionais, através do
índice de Sørensen. Através dos dados da densidade por
espécie foi realizado o teste de normalidade dos dados
e, em função de seu resultado, foi realizada a análise da
variância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos dois períodos amostrados germinaram 2.002
indivíduos no banco de sementes, distribuídos em 36
espécies, 21 gêneros e 17 famílias. Dois indivíduos
foram identificados apenas em nível de família, dez
indivíduos apenas em nível de gênero e dois indivíduos
não foram identificados. As famílias com maior número
de espécies foram Malvaceae (seis), Asteraceae (cinco)
e Solanaceae (quatro), perfazendo um total de 24,7%
das espécies identificadas. Em outros trabalhos essas
famílias também foram as mais representativas, como é
o caso de FRANCO et al. (2012) ao caracterizarem o
banco de sementes de um trecho de Floresta Estacional
Semidecidual Secundária em Minas Gerais e
SCHORNet al. (2013), que em seus estudos em Santa
Catarina, apontaram que a família Asteraceae
apresentou a maior quantidade de espécies.
No ambiente I, foram registradas 26 espécies,
pertencentes a 14 famílias (Tabela 1), sendo as mais
expressivas em número de espécies Malvaceae
(30,5%), Poaceae (26,2%) e Rubiaceae (10,9%). As
espécies que tiveram maior representatividade neste
ambiente foram: Brachiaria sp., Sida planicaulis e
Mitracarpus hirtus. Nesta área foi observada a maior
densidade de indivíduos (3.036 ind.m2).
No ambiente II foram registradas 27 espécies,
distribuídas em 15 famílias (Tabela 1), sendo as mais
representativas em riqueza Malvaceae (26,4%),
Cyperaceae e Fabaceae (8,3%). Neste ambiente, Sida
rhombifolia, Phytolacca americana, Cyperus ferax e
Mimosa bimucronata tiveram maior representatividade.
O ambiente III apresentou a menor densidade (1.992
ind.m2), porém alcançou o maior número de espécies
coletadas (30), distribuídas em 16 famílias (Tabela 1),
sendo que Malvaceae (17,3%), Cyperaceae (15,7%) e
Poaceae (14,9%) foram as mais representativas em
número de espécies. Já as espécies mais representativas

93 ARTICULOS

Revista Forestal Yvyrareta 24 (2017)
neste ambiente foram Cyperus ferax, Sida rhombifolia,
Ipomea sp. e Brachiaria sp.
Entre as espécies mais representativas em
densidade destacou-se a ocorrência de Sida
rhombifolia, que segundo FABREGAS (1998) é uma
planta invasora amplamente distribuída no território
brasileiro, que se reproduz exclusivamente por
sementes. Essas características garantem o sucesso na
colonização das áreas devido a sua capacidade de
sobrevivência por grandes períodos no solo, através de
um banco de sementes persistente.
Tabela 1. Parâmetros gerais do banco de sementes
do solo das áreas em regeneração natural após a
extração de Eucalyptus grandis, em Brusque, SC,
Brasil. AI - regeneração natural com cinco anos e
meio; AII - regeneração natural com sete anos; AIII
- regeneração natural com nove anos
Table 1. General parameters of soil seed bank of
natural regeneration areas after Eucalyptus grandis
harvest, in Brusque, SC, Brazil. AI - natural
regeneration at five and a half years; AII - natural
regeneration at seven years; AIII - natural
regeneration at nine years
Parâmetros
Espécies

Famílias
Densidade
(ind.m²)
Shannon
(H’)
Pielou (J)

AI

Ambientes

26

15

AII

AIII

17

16

27

30

3.036 a

2.980 a

1.992 a

0,72
2,35

0,88
2,9

0,88
3

obtiveram menores taxas de ingresso de indivíduos de
acordo com o nível de perturbação da área estudada.
Nesse aspecto, pode-se considerar no presente trabalho,
o possível efeito da presença de brotações de
Eucalyptus grandis, distribuídas de forma esporádica
mas que podem estar influenciando o desenvolvimento
da regeneração natural através da competição, bem
como com a presença antrópica para a realização da
colheita de eucalipto em talhões adjacentes. Ambos os
fatores podem afetar indiretamente na densidade e
diversidade do banco de sementes no solo das áreas em
estudo.
A variação da densidade de sementes e da
diversidade de espécies germinadas também está
intimamente relacionada ao uso anterior da área bem
como seu grau de conservação. Estudos realizados
nesse sentido indicaram que para vegetação secundária,
podem ser encontrados valores médios entre 3.000 a
8.000 sementes/m² (UHL e CLARK, 1983;
GARDWOOD, 1989; YOUNG, 1985; BUTLER e
CHAZDON, 1998; ARAÚJO et al.,2001).
Avaliando ainda a riqueza de espécies, pode-se
observar através da curva de rarefação (Figura 2), que o
ambiente III (AIII) com nove anos de regeneração
possui a maior riqueza de espécies, seguido pelos
ambientes II e I. Ao mesmo tempo, ambientes com
regeneração mais jovem e com menor riqueza tiveram
as maiores densidades, evidenciando a relação inversa
entre as duas variáveis.

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si
pelo teste não-paramétrico de Wilcoxon.
Os números totais de indivíduos germinados
foram distintos entre os ambientes estudados, sendo
decrescentescom o aumento do período de regeneração
das áreas (sem diferenças significativas). A riqueza de
espécies e famílias mostrou-se pouco diferente entre os
ambientes, sendo ligeiramente crescente com as idades
de regeneração. Comportamento semelhante foi
verificado para a diversidade e a equabilidade, que
mostraram valores crescentes com as idades de
regeneração. Os gradientes de diversidade e
equabilidade formados entre os três ambientes
evidenciam o avanço do processo sucessional nas áreas
com o aumento das idades de regeneração, onde o
ingresso de espécies e a distribuição mais homogênea
da densidade entre espécies tornam-se mais evidentes.
Os resultados verificados neste trabalho em
relação à densidade são convergentes com aqueles
obtidos por QUANZ (2006), que obteve menores
valores em florestas em estágio regenerativo mais
avançado em relação à florestas em estágios mais
iniciais. Por outro lado, CALDATOet al. (1996),

Figura 2. Curvas de rarefação construídas a partir
do número de sementes germinadas do banco de
sementes do solo, em três ambientes em regeneração
natural após a colheita de Eucalyptus grandis em
Brusque, SC, Brasil
Figure 2. Rarefaction curves built with the number
of germinated seeds of the soil seed bank in three
sites of natural regeneration after the harvest of
Eucalyptus grandisin in Brusque, SC, Brasil.
A análise qualitativa da composição florística,
calculada de acordo com Sørensen, demonstrou que as
áreas caracterizadas por diferentes idades de abandono
obtiveram elevada similaridade (Tabela 3), com índices
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variando de 78 a 83. Quando o índice é superior a 50%
pode- se inferir que existe elevada similaridade entre as
comunidades em relação às espécies encontradas
(MAGURRAN, 1988; FELFILI e VENTUROLI,
2000). Embora as diferenças em similaridade tenham
sido pequenas entre os ambientes para os dois períodos
de coletas, a maior similaridade foi determinada entre
os ambientes I e II, sugerindo que estes ambientes ainda
apresentam condições ambientais menos diferenciadas
em relação ao período de abandono, como é o caso dos
níveis de luminosidade interna e umidade,
possibilitando maior ingresso de sementes e espécies,
diferentemente do ambiente III.
Tabela 3 – Similaridade entre a composição
florística qualitativa das áreas em processo de
regeneração natural após a colheita de Eucalyptus
grandis em Brusque, SC, Brasil.
Table 3. Similarity between the qualitative floristic
composition of the areas on natural regeneration
process after the harvest of Eucalyptus grandis in
Brusque, SC, Brasil
Ambientes

Similaridade

I-III

78

I – II
II-III

83
80

A relevância dos resultados de estudos do banco
de sementes no solo está relacionada principalmente ao
conhecimento de sua riqueza e composição florística
(BAIDERetal., 1999), indicando o seu potencial para a
recuperação de áreas degradadas. As espécies
encontradas no banco de sementes no solo, no presente
trabalho, evidenciam o potencial de regeneração e a
dinâmica do processo sucessional em áreas
anteriormente ocupadas com reflorestamento de
Eucalyptus. Estas espécies estão diretamente
relacionadas às condições em que cada um dos
ambientes se encontra e quando estabelecidas
contribuem para o ingresso de outras que deverão fazer
parte da floresta em estágios de sucessão mais
avançados (GOMEZ-POMPA e VÁZQUEZ-YANES,
1981; BAIDERetal., 1999; MARTINS et al, 2015).

CONCLUSÕES

A hipótese estabelecida nos objetivos da
pesquisa foi confirmada, conforme as considerações
abaixo:
A densidade do banco de sementes no solo
diminui com o aumento do período de abandono da
área após a extração de Eucalyptus grandis.
A riqueza de espécies no banco de sementes no
solo foi crescente com o avanço das idades de
regeneração nas áreas.
A semelhança florística entre os ambientes foi
elevada, sendo ligeiramente maior entre os de menor
período de abandono após a colheita de Eucalyptus.

O banco de sementes no solo em ambientes de
regeneração mais recente caracterizou-se pela
densidade de sementes germinadas enquanto que em
ambientes em regeneração mais avançadas houve maior
riqueza de espécies.
O estudo mostrou que o banco de sementes no
solo após a colheita de Eucalyptus, para as condições
em que foi realizado, apresenta bom potencial para a
restauração da vegetação natural e recuperação das
áreas.
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