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RESUMO 
 

A compreensão do banco de sementes sobre a composição da vegetação, e seu potencial para 

restaurar a riqueza e manter a diversidade de espécies, são algumas das razões que têm 

motivado pesquisadores a analisar a estrutura e composição do banco de sementes, bem como, 

comparar a composição da vegetação com reservas de sementes no solo. Para entender o 

papel dos bancos de sementes na sucessão ecológica de florestas secas, propomos testar as 

seguintes hipóteses: (1) existe alta similaridade entre o banco de sementes e a vegetação ao 

longo da sucessão, e a persistência de sementes é importante para determinar essa 

semelhança; (2) os parâmetros de comunidade (riqueza e diversidade de espécies) são 

mantidos durante a sucessão pela entrada de sementes por dispersão e pela presença de 

sementes persistentes. Para verificar essas hipóteses, nós combinamos a abordagem de três 

cronossequências, com métodos de quebra de dormência, para analisar a similaridade entre o 

banco de sementes e a vegetação, a composição e a estrutura do banco de sementes e, suas 

estratégias de germinação durante a sucessão de florestas tropicais secas. Conduzimos o 

trabalho em duas linhas: (1) Comparamos as semelhanças entre a vegetação e os bancos de 

sementes e avaliamos as contribuições relativas da dispersão e da persistência de sementes 

para à composição do banco de semente. (2) Analisamos as mudanças na abundância, 

estrutura e composição do banco de sementes, bem como o tempo de germinação ao longo da 

cronossequência. Constatamos que, em um total de 154 espécies identificadas na vegetação, 

apenas 30.1% estão também presentes no banco de sementes dos três sítios estudados. A 

composição do banco de sementes é dissimilar da vegetação, e a dispersão e a persistência de 

sementes, possuem basicamente a mesma importância em formar o banco de sementes do 

solo. Ao longo da cronossequência, ocorreu diminuição da densidade de sementes e dos 

parâmetros de comunidade. As sementes de espécies herbáceas dominaram o banco de 

sementes em todas as idades das cronossequências, e apesar de algumas sementes germinarem 

após o tratamento com fitohormônio, não houve diferença entre as categorias sucessionais e o 

tempo de germinação dos três sítios avaliados. Apesar de não ser uma fonte suficiente para 

dar continuidade ao processo sucessional, o banco de sementes de estádios iniciais de 

sucessão pode ser utilizado em projetos de reflorestamento. 

 

Palavras-chave: Cronossequência. Dormência de sementes. Florestas tropicais sazonalmente 

secas. Persistência de sementes. Similaridade. Sucessão secundária.  

 



 

ABSTRACT 
 

The understanding of the seed bank on the composition of the vegetation, and its potential to 

restore richness and maintain species diversity, are some of the reasons that have motivated 

researchers to analyze the structure and composition of the seed bank, as well as to compare 

the vegetation composition with seed reserves in the soil. In order to understand the role of 

seed banks in the ecological succession of dry forests, we propose to test the following 

hypotheses: (1) there is a high similarity between the seed bank and the vegetation along the 

succession, and the persistence of seeds is important to determine this resemblance; (2) 

community parameters (richness and diversity of species) are maintained during the 

succession by the seed input by dispersion and the presence of persistent seeds. In order to 

verify these hypotheses, we combine the three chronosequence approach with dormancy-

breaking methods to analyze the similarity between the seed bank and the vegetation, the 

composition and the structure of the seed bank, and its germination strategies during 

succession of dry tropical forests. We conducted the work in two lines: (1) we compared the 

similarities between vegetation and seed banks and evaluated the relative contributions of 

seed dispersal and persistence to the composition of the seed bank; (2) we analyzed the 

changes in the abundance, structure and composition of the seed bank, as well as the 

germination time along the chronosequence. We found that, in a total of 154 species identified 

in the vegetation, only 30.1% are also present in the seed bank of the three sites studied. The 

composition of the seed bank is dissimilar to the vegetation, and the seed dispersion and 

persistence have basically the same importance in forming the soil seed bank. During the 

chronosequence, seed density and community parameters decreased. Seeds of herbaceous 

species dominated the seed bank at all ages of cronossequences, and although some seeds 

germinated after treatment with phytohormone, there was no difference between the 

succession categories and the germination time of the three evaluated sites. Although it is not 

a sufficient source to give continuity to the succession process, the seed bank of initial stages 

of succession can be used in reforestation projects. 

 

Keywords: Chronosequence. Seed dormancy. Seasonally dry tropical forests. Seed 

persistence. Similarity. Secondary succession. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

Bancos de sementes são formados por propágulos viáveis capazes de manter os 

elementos básicos para a sucessão vegetal (CUI et al., 2016). São compostos por sementes 

enterradas no solo (GRIME, 1979) e, as presentes na serapilheira (SCHORN et al., 2013), que 

geralmente representam componentes de dispersão mais recentes. A capacidade de formar 

bancos de sementes persistentes permite que algumas espécies sobrevivam a períodos de 

perturbação e condições climáticas estressantes (THOMPSON, 2000; FUNES et al., 2003), 

podendo também auxiliar na recuperação de ecossistemas (TESSEMA et al., 2012). Se o 

banco de sementes não existir em determinado ambiente, a recolonização será mais lenta, pois 

as sementes terão que ser transportadas pelo vento, água ou animais (JARGALSAIKHAN, 

2013). A compreensão do papel do banco de sementes sobre a composição da vegetação, seu 

potencial para restaurar a riqueza de espécies e manter a diversidade florística, são algumas 

das razões que têm motivado pesquisadores a comparar a composição da vegetação com 

reservas de sementes no solo (HUI; KEQIN, 2006). Dessa maneira, em processos 

sucessionais, um parâmetro necessário para o estudo do potencial de regeneração é a 

similaridade florística entre o banco de sementes com a vegetação existente (OSEM et al., 

2006). 

Nos estudos de similaridade, nem todas as espécies de uma comunidade estão 

representadas no banco de sementes, assim como nem todas as espécies do banco encontram-

se na vegetação, ocorrendo a dissimilaridade entre estes dois componentes (CABALLERO et 

al., 2008; AGRA; NE’EMAN, 2012; HEYDARI et al., 2013; SILESHI; ABRAHA, 2014). Se 

houver uma baixa similaridade, o banco de sementes é provavelmente formado por sementes 

persistentes derivadas da vegetação local (dispersão autóctone) de anos anteriores (WARR et 

al., 1993) ou por sementes introduzidas através da dispersão alóctone (SOLOMON, 2011). 

Por outro lado, nos ecossistemas em que há situações de estresse, existe uma tendência de alta 

similaridade entre a composição de espécies acima e abaixo do solo (THOMPSON; GRIME, 

1979; TESSEMA et al., 2011). Portanto, se houver alta similaridade entre o banco de 

sementes e a vegetação, o banco certamente contribuirá para a composição da flora local 

(HOPFENSPERGER, 2007).  

Em ambientes tropicais, a maioria dos estudos sobre o papel do banco de sementes 

durante a sucessão secundária, foi realizado em florestas tropicais úmidas. Nesses ambientes, 

as espécies pioneiras podem permanecer no banco de sementes durante toda a sucessão 

(BASKIN; BASKIN, 2014), enquanto o estabelecimento de espécies florestais de estádios 

tardios não parece depender da persistência de sementes (DALLING; BROWN, 2009; 
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DAÏNOU et al., 2011), mas sim, da entrada de sementes por dispersão. As florestas tropicais 

úmidas tendem a mostrar baixa similaridade entre o banco de sementes e a vegetação durante 

a sucessão. Entretanto, as generalizações elaboradas para florestas úmidas, podem não ser 

aplicáveis às florestas tropicais secas (LOHBECK et al., 2013; DERROIRE et al., 2016), 

devido à diferenças na sazonalidade e as baixas taxas de precipitação (com grande variação) 

(MAASS; BURGOS, 2011).  

Um ambiente imprevisível de vegetação sazonalmente seca, favorece espécies que 

constroem bancos de sementes persistentes, e isso pode levar a uma alta similaridade entre o 

banco de sementes e a flora (HENDERSON et al., 1988). Em florestas secas, uma maneira de 

lidar com a imprevisibilidade do clima, seria adotar uma estratégia chamada de "bet-hedging" 

(COHEN, 1966) ou dispersão de risco, envolvendo a reserva de sementes persistentes em 

casos de falhas na germinação, por conta das baixas precipitações (PAKE; VENABLE, 1996). 

Como as espécies de diferentes estádios sucessionais estão sujeitas à mesma variabilidade 

climática, pode-se esperar que não apenas espécies pioneiras formem bancos persistentes, mas 

também espécies de estádios sucessionais mais avançados. Estratégias como essa, já são bem 

estabelecidas para espécies anuais (COHEN, 1966; THOMPSON et al., 1997; CHILDS et al., 

2010), e também já foram verificadas para algumas espécies perenes (WITKOWSKI; 

GARNER, 2000; SILVEIRA et al., 2017).  

Em uma revisão sobre a similaridade entre o banco de sementes e a vegetação, 

observou-se que as florestas, de uma maneira geral (tropicais, temperadas e estacionais), 

exibem um padrão reduzido de similaridade florística (HOPFENSPERGER, 2007). No 

entanto, ao analisar as florestas tropicais secas revisadas no estudo acima, percebe-se que a 

maioria são florestas que possuem precipitação média anual acima de 900 mm ou  estação 

seca com duração de 6 meses ou menos (HOPFENSPERGER, 2007). Considerando que as 

florestas tropicais secas ocorrem em climas cuja precipitação pode ser tão baixa quanto 250 

mm e a estação seca tão longa quanto 9 meses (MURPHY; LUGO, 1986), parece haver um 

viés na literatura em favor das florestas tropicais secas que ocorrem em climas menos secos. 

Se considerarmos que seria justamente em climas mais severos e variáveis onde as estratégias 

de dispersão de risco seriam mais adaptativas, são necessários estudos documentando a 

similaridade entre o banco de sementes e a vegetação em florestas tropicais de climas mais 

secos, para que se possam alcançar generalizações mais amplas sobre o papel do banco de 

sementes em florestas tropicais secas. 

Para definir políticas e estratégias de restauração, é necessário compreender também a 

composição e a estrutura do banco de sementes (MA et al., 2010; GUARINO; SCARIOT, 
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2014). A avaliação da densidade de sementes após perturbação é indispensável, pois pode 

ajudar a desenvolver indicadores para determinar a gravidade da degradação local (WARR, 

1993). Também o conhecimento dos parâmetros de comunidade, como riqueza e diversidade 

de espécies presentes no banco de sementes, pode fornecer informações importantes sobre o 

potencial de recuperação da vegetação (WILLIAMS-LINERA, 1993). Em geral, em florestas 

tropicais secas, as espécies de estádios inicias de sucessão, produzem quantidades abundantes 

de sementes que são dependentes da luminosidade para a germinação. Com o decorrer da 

sucessão e a diminuição da luminosidade, ocorre declíneo de sementes de espécies herbáceas 

no banco de sementes (GONZÁLEZ-RIVAS et al., 2009; MAZA-VILLALOBOS et al., 

2011), sendo substituídas por sementes de espécies lenhosas em idades intermediárias e 

avançadas da sucessão (MAZA-VILLALOBOS et al. 2011). Embora alguns trabalhos tenham 

tentado encontrar um padrão consistente sobre a estruturação e a composição do banco de 

sementes nesses ambientes secos, estes ainda permanecem inconclusivos. Principalmente 

porque, os estudos realizados possuem limitações na amostragem, negligenciando metade das 

espécies existentes (MAZA-VILLALOBOS et al. 2011), além da falta de amostras que 

comparem bancos de sementes de estádios iniciais com intermediários e avançados da 

sucessão (GONZÁLEZ-RIVAS et al., 2009). Estudos com números maiores de replicações 

poderão prover resultados mais conclusivos. 

Para auxiliar na interpretação da composição do banco de sementes em florestas 

tropicais secas, alguns pesquisadores têm sugerido o estudo da germinação ao longo da 

sucessão (UASUF et al., 2009). No entanto, a maioria dos estudos que envolvem bancos de 

sementes possui algumas limitações durante o delineamento experimental, como por exemplo, 

subestimar a quantidade de propágulos viáveis. Isto acontece porque, utilizados dois tipos de 

abordagens principais - técnicas de extração e/ou método de emergência de plântulas. O 

método de emergência, apesar de ser o mais utilizado, pode subestimar a densidade de 

sementes devido à dormência (WRIGHT; CLARKE, 2009). Estudos que envolvam métodos 

de quebra de dormência de sementes, associados ao experimento de emergência de plântulas, 

podem representar melhor a composição e a estrutura do banco de sementes.  

Assim, acreditamos que ainda existem lacunas no conhecimento sobre a ecologia dos 

bancos de sementes de florestas tropicais, e, em particular, há a necessidade de estudos 

conduzidos no contexto de sucessão. No presente estudo, combinamos a abordagem de 

cronossequências com métodos de quebra de dormência para analisar a similaridade entre o 

banco de sementes e a vegetação, a composição e a estrutura do banco de sementes, bem 

como suas estratégias de germinação durante a sucessão secundária de florestas tropicais 
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secas. Até onde sabemos, este é o primeiro estudo a examinar a sucessão em ambientes 

tropicais secos por meio do banco de sementes usando essa abordagem combinada, e um dos 

poucos a ir de estádios iniciais a estádios avançados da sucessão. Para isso, testamos a 

hipótese geral de que, o banco de sementes de florestas tropicais secas, possui alta 

similaridade com a vegetação existente e seus par de comunidade (riqueza e diversidade de 

espécies) são mantidos pelas sementes persistentes ao longo da sucessão. Conduzimos o 

estudo em duas linhas, apresentadas em dois manuscritos: 

Manuscrito I. Intitulado “Relationships between soil seed bank composition and 

standing vegetation along chronosequences in a tropical dry forest in northeastern Brazil”, 

teve como objetivo investigar se há alta similaridade de espécies entre os bancos de sementes 

e a vegetação existente, e se a persistência de sementes é um fator importante para determinar 

essa semelhança. Através dessas previsões, além de comparar a similaridade florística entre a 

vegetação e o banco de sementes, nós avaliamos as contribuições relativas da dispersão e da 

persistência de sementes à composição dos bancos de sementes em três sítios de florestas 

tropicais secas no semiárido brasileiro. Para cada sítio (I, II e III), a vegetação e o 

correspondente banco de sementes foram amostrados em diferentes cronossequências: estádio 

inicial (5 anos), intermediário (25 anos) e avançado (acima de 45 anos). Utilizamos o método 

de emergência de plântulas para avaliar os bancos de sementes. Esse manuscrito encontra-se 

em revisão na Revista “Journal of Tropical Ecology” (B1 em Biodiversidade). 

Manuscrito II. Intitulado “Mudanças na composição e na estrutura do banco de 

sementes ao longo de um gradiente sucessional em florestas tropicais secas do semiárido 

brasileiro”, teve como objetivo verificar se há diferenças entre as características do banco de 

sementes, em termos de densidade de sementes, riqueza e diversidade de espécies e tempos de 

germinação, ao longo da sucessão de ambientes tropicais secos. Para isso, formulamos as 

seguintes previsões: como em florestas tropicais secas no semiárido brasileiro, o banco de 

sementes é predominantemente formado por espécies anuais, seria esperado que: (1) ao longo 

da sucessão, com a diminuição da luminosidade, houvesse um declínio da densidade de 

sementes, (2) a riqueza e a diversidade de espécies se mantivessem constantes pela 

permanência das sementes e pela entrada de espécies anuais por dipersão e (3) o tempo de 

germinação fosse semelhante entre as idades da cronossequência, pois as espécies anuais 

possuem estratégias similares de germinação. Para testar as previsões acima, investigamos a 

composição e a estrutura do banco de sementes, em três cronossequências localizadas no 

nordeste do Brasil. Combinamos procedimentos de quebra de dormência tais como, a abrasão 

mecânica das sementes manipuladas nas peneiras, induzindo a quebra de dormência 
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tegumentar, e a utilização de fitohormônios, para a quebra de dormência fisiológica, visando 

evitar que o número de sementes viáveis fosse subestimado. Esse artigo será submetido à 

Revista “Ecological Engineering” (A2 em Biodiversidade).  
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Abstract 
 

To better understand the role of seed banks in ecological succession of dry forests, we tested 

whether there is high species similarity between the standing vegetation and seed banks 

during succession and whether seed persistence is important in determining that similarity. We 

tested those predictions by comparing similarities between vegetation and seed banks and by 

assessing the relative contributions of seed dispersal and persistence to the composition of 

seed banks in three chronosequences in the Brazilian semiarid region. We found low 

similarity between vegetation and seed banks in all cases (J=0.21-0.02), reflecting the rarity of 

woody species and the dominance of annuals (71% of richness). The relative importance of 

seed persistence (assessed by the similarities between the buried component of seed banks of 

current and previous successional stages) and seed dispersal (assessed by the similarities 

between buried and litter components of the same stage) to seed banks composition were 

balanced in most cases (successional age × site). Those results were contrary to our 

predictions, and suggest that seed banks in tropical dry forests are largely the result of high 

dispersal rates and the persistence of allochthonous annual species that contribute to 

decoupling seed bank and vegetation compositions. 
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INTRODUCTION 

Soil seed banks (SSB) are composed of viable diaspores buried in the soil (buried 

seeds, hereafter referred to as BS) or present on it (in the litter layer, hereafter referred as LT) 

(Fenner & Thompson 2005). The SSB can be partly composed of transient seeds (which 

persist in the SSB for 1 y or less) and partly of the persistent seed bank (seeds that persist over 

longer periods of time) (Thompson et al. 1997). The importance of the extant SSB in 

determining the standing vegetation composition depends on the relative importance of the 

local vs. external seed rain, coupled with the contribution of the germination of seeds from the 

persistent vs. transient components of SSB (Simpson et al. 1989). Because mean species 

persistence differs among pioneer and non-pioneer species (Dalling & Brown 2009, Swaine & 

Whitmore 1988), and the relative importance of local input to the seed rain can vary among 

successional stages (Castillo & Ríos 2008), the SSB can have a potential role in determining 

the standing vegetation composition at different stages during secondary ecological 

succession (Thompson 2000). For instance, if there are high proportions of local seeds in the 

seed rain and the SSB is dominated by transient components, the vegetation and the SSB 

would be expected to have similar species compositions. On the other hand, if the persistent 

component is important but external sources make substantial contributions to the seed rain, 

SSB composition should be less similar to that of the standing vegetation. Therefore, to 

understand the role of SSB in successional processes, it will be necessary to assess the species 

similarity between SSB and the standing vegetation, as well as the contributions of the seed 

rain and the persistent component of the SSB. 

Most studies of the roles of seed banks in secondary succession in tropical 

environments have been conducted in tropical rain forests (TRF). The establishment of late 

successional stages in those environments does not appear to depend on propagule persistence 

in SSB (Daïnou et al. 2011, Dalling & Brown 2009), as can be seen by the fact that seed 
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banks (even in mature TRF) are dominated by pioneer species. That situation indicates that 

the seeds of mature-successional-stage species have low longevity and persistence, while 

pioneer species remain in the seed bank throughout succession (Baskin & Baskin 2014). Thus, 

pioneer species rely, at least partially, on the formation of a SSB for successful regeneration in 

disturbed sites, whereas the main source of regeneration of late-successional stage species is 

seed input through dispersal. TRFs therefore tend to show high dissimilarity between the soil 

seed bank and the actual stage of vegetation succession. 

The generalisations elaborated above for TRF may not be applicable to tropical dry 

forests (TDF) (Derroire et al. 2016, Lohbeck et al. 2013) because of differences in seasonality 

and wide variation in the predictability and amounts of rainfall (Maass & Burgos 2011). 

Although unpredictability is a common feature of tropical ecosystems (including wetter ones), 

it can be particularly important in TDF because the organisms and populations there often 

survive with near-threshold levels of water availability and rainfall variations can push them 

away from those limits in unpredictable ways (Murphy & Lugo 1986). One method for 

dealing with the unpredictability of the climate in TDF environments would be to adopt a bet-

hedging strategy (Cohen 1966) with the formation of persistent seed banks as reserves in 

cases of germination failure due to droughts or irregular precipitation events (Pake & Venable 

1996). As the species of different successional stages are subjected to the same climatic 

variability, one might expect that both pioneer species and species of more advanced 

successional stages would form persistent banks. This has long been established for annual 

species (Childs et al. 2010, Cohen 1966, Thompson et al. 1997), but can also be true for 

perennial shrubs and trees (Silveira et al. 2017, Witkowski & Garner 2000).  

Therefore, as TDF occur in more severe and variable climates than TRF, it would be 

expected that: (1) permanent seed banks would be as (or more) important as seed input by 

dispersal to the establishment of successional species – implying, (2) an expected high 



22 

similarity between the seed bank and the standing vegetation of more advanced stages of 

succession (and not just the early stages).To test the above predictions, we investigated SSB 

and standing vegetation compositions and the relative contributions of recently dispersed 

versus persistent seeds to the composition of SSB in three chronosequences located in the 

Brazilian tropical semi-arid region. 

METHODS 

Study area 

Fieldwork was conducted in the semiarid region of northeastern Brazil. All of those 

physiognomies are characterized by species of deciduous trees (most of them thorny) and 

annual plants that can represent up to half of the local species richness (Costa et al. 2007). We 

collected data in three sites: Site I - Fazenda Experimental do Vale do Curu (3°47'34"S, 

39°16'10"W); Site II - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA (3°44'52"S, 

40°21'35”W); and, Site III - Fazenda Não Me Deixes (4°58'03"S, 39º00'56"W), all located in 

Ceará State, Brazil (Figure 1). According to the Köppen-Geiger classification system (Köppen 

1948), the regional climate is type BSh – semi-arid, dry, with rains starting in 

January/February and a dry season starting in June/July. Rainfall is highly seasonal and 

irregular, varying between 300 and 800 mm y-1 and usually concentrated in the first 4 mo of 

the year (especially February and March), followed by a long dry season (May-December) 

(Based on data from the Ceará State Meteorology and Water Resources Foundation - 

FUNCEME). The year of the study was the sixth in the longest drought with the lowest 

rainfall in the last 50 y (Marengo et al. 2016). 

We chose three areas in each site having different regeneration ages after their most 

recent use. The histories of land use were obtained from local residents and from LANDSAT 

satellite images (from the 1970s until the present time, when available) from INPE 

((http://www.dgi.inpe.br/CDSR/) and USGS (http://earthexplorer.usgs.gov/). The images were 
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processed using ArcMap software and allowed the confirmation of the dates the sites were 

abandoned (see Table 1 for details of previous use and the surrounding landscape for each 

site). Chronosequences were classified into three successional categories: early (5 y after 

abandonment), intermediate (25 y after abandonment), and old-growth forest (over than 45 y 

after abandonment). 

Data collection 

To sample the standing vegetation and the corresponding seed bank of each 

successional age (5 y, 25 y and 45 y), we defined areas of 0.25 ha in each, inside of which ten 

10 × 10 m plots were randomly established – totalling 30 plots for each age site. Floristic 

surveys of the upper stratum (woody component) were performed in each site from June 2015 

to January 2016 to determine their floristic compositions, marking all individuals with girth at 

ground level >3 cm (Rodal et al. 2013). The understorey species (herbs, sub-shrubs and 

herbaceous climbers) in those same plots were surveyed in terms of their presence/absence 

during the rainy season (February and May 2016). Reproductive and vegetative samples of all 

of the plants inventoried were collected and subsequently prepared as voucher specimens for 

identification to the family level, according to the Angiosperm Phylogeny Group (APG IV, 

2016). Species-level identifications were made by comparisons with herbarium specimens 

held at the Prisco Bezerra (EAC) herbarium, and by consulting the specialized literature and 

specialists. The scientific names of the species are in agreement with IPNI (2016). 

To determine the floristic composition of the SSB, soil samples were collected in the 

same sites as the vegetation surveys at the end of the dry season (November-December 2015) 

when most seeds of semi-arid species have already been dispersed (Griz & Machado 2001) – 

the most appropriate time for seed bank analyses (Brito & Araújo 2009, Costa & Araújo 

2003). We collected, separately, two SSB components: the soil (0-5 cm depth, the BS 

component) and the litter (LT) components (consisting of undecomposed plant material lying 
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above the BS) using a circular sampling ring (25-cm-diameter and 10 cm depth) (Mamede & 

Araújo 2008). A total of 180 soil samples (three sites × three successional ages × 10 plots × 

two components) were collected. The samples were held individually in labeled black plastic 

bags and stored (up to 2 mo) in the laboratory at room temperature until seedling emergence 

tests were performed. 

The BS and LT samples were first sifted through 0.5-cm and 0.2-mm mesh sieves in 

the laboratory to facilitate seed germination by scarifying seeds showing physical dormancy 

(Caballero et al. 2008) and to remove the coarse soil fraction (rocks and large plant 

fragments). After removing the coarse fraction, the remaining material was returned to the soil 

samples. The BS and LT samples were then distributed individually in thin layers 

(approximately 0.5 cm) onto plastic trays (45 × 30 × 7 cm) on greenhouse benches and 

subsequently mixed with sterile vermiculite (to maintain moisture and promote seedling 

development) (Ferreira et al. 2014, Mamede & Araújo 2008). The thickness of each soil 

sample in the trays after adding vermiculite was ≤ 5 cm; those substrates were irrigated daily 

(Dalling et al. 1994). 

The emerging seedlings were counted, labelled and morphotyped. Specimens of each 

morphotype were cultivated until taxonomic identification was possible (Mamede & Araújo 

2008). Starting at the second month of the experiment, the soil samples were carefully mixed 

every 2 wk to facilitate the emergence of new seedlings (Hui & Keqin 2006). After 

completing 7 mo without observing any new germination, the germination trays were 

irrigated with a solution of gibberellic acid (GA3) (1000 ppm), following Olano et al. (2012), 

to stimulate the germination of any seeds demonstrating physiological dormancy. As such, 

emergence was monitored for two more months, following the methodology of Heerdt et al. 

(1996), for a total period of 10 mo (February 2016-November 2016). 

Data analysis 
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The Jaccard Similarity Index (J) was used to evaluate similarities between the 

species compositions of the different components (BS, LT and VEG - standing vegetation), 

establishing a presence/absence matrix considering all of the species recorded in the surveys 

(three successional ages in each of the sites). We considered that J >0.5 in each component 

comparison (Ex: BS 25 y x LT 25 y) indicated moderate to high levels of similarity. Principal 

Coordinate Analysis (PCoA) was performed to interpret the floristic similarities among the 

three components (BS, LT, and VEG). We constructed 95% confidence intervals around the 

obtained ordination sample groups for each component (BS, LT, and VEG). PERMANOVA 

was used to test whether there were differences in species compositions among them. The 

Jaccard similarities and UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) 

linkage method were used to analyse how the floristic similarity among the BS, LT and VEG 

differed at different successional ages, producing dendrograms in which similar samples were 

grouped according to the variables chosen (Moita & Moita 1998).  

To understand the relative importance of seed persistence and seed dispersal in the 

formation of the soil seed banks at different successional ages, we assumed that similarity 

between the BS component of one successional age and the previous one reflects (Jpersist) the 

importance of seed persistence, while the similarity between the BS and LT components of 

the same successional age (Jdisp) reflects the importance of seed dispersal. The seeds in the 

LT component are representative of recent dispersal inputs because dispersed seeds must first 

pass through that layer first before becoming completely buried in the BS component (Espinar 

et al. 2005, Simpson et al. 1989). We evaluated the importance of the two processes (seed 

dispersal and seed persistence) by computing the difference between Jpersist and Jdisp for the 

25 y and 45 y successional ages at each site. Permutation tests were performed to examine the 

null hypothesis that differences between Jpersit and Jdisp did not deviate from expected under 

random species assemblies of each component (Manly 2007). We pooled all of the species of 
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the components involved in each comparison and used that species pool as a source for 

random assembling. To perform those tests, we randomly selected sets of species of each 

component/successional stage while keeping the richness constant. After each selection we re-

computed similarity index and their differences. We repeated this procedure 999 times to 

construct frequency distributions of the similarity difference values obtained under the null 

hypothesis and used it to compute the probability of obtaining each of the observed 

differences. The null hypothesis was rejected when P < 0.05 and, in those cases, considered 

the process with larger Js (Jpersist or Jdisp) as the most important contribution to SSB 

composition. 

All data analyses were performed using the R statistical environment and functions 

available from the Vegan and Picante packages. 

RESULTS 

Seedlings of 55 different morphospecies were encountered in the SSB (BS+LT 

components) in the three sites, with 54 being identified to species level (belonging to 19 

families); only one taxon was not identified to the genus level (Appendix 1). The families 

with the highest species richness were: Fabaceae (nine), Poaceae (seven) and Euphorbiaceae 

(five). We found few seeds of woody species at any time in the chronosequence besides those 

of Cordia glazioviana, Cordia oncocalyx, Combretum leprosum and Poincianella bracteosa; 

all of the other species were representatives of understorey vegetation. Of those understorey 

plants, 71% were annual species. Notably, woody component seeds were only found in the 

litter, not in the soil.  

Of a total of 154 species identified in the standing vegetation, only 50 (30.1%) were 

also present in the seed bank (BS and LT) in the three study sites (Appendix 1). Besides being 

dissimilar, the VEG components also differed in relation to SSB in terms of the proportions of 

annual species in their compositions. While more than two thirds of the SSB species where 
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annuals, this life form comprised less than 20% of the species in VEG (5 y: mean=19.4 

sd=2.9; 25 y: mean=13.9 sd=3.3; 45 y: mean=10.2 sd=4.8). 

When analyzing the species similarities of the components (LT, BS, VEG) of the 

three sites when pooled together, we observed significant differences in their species 

composition (PERMANOVA, F = 3.57; P = 0.001). The confidence intervals demonstrated 

that the BS and the LT fraction had similar composition, while the standing vegetation 

showed a very different composition (Figure 2). That difference in species composition could 

be confirmed by observing the similarity values within each site (I, II and III). The standing 

vegetation was very dissimilar to the soil and leaf litter seed banks, even in the advanced 

chronosequence (Figure 3). That result held true even when all of the study sites were 

considered together (Figure 3). The similarity between BS and LT tended to be high early in 

the chronosequence, with the highest Jaccard index values (J > 0.58) being found between 

those components in two of the three sites analyzed (I and II, Figure 3a, b). As the 

chronosequence continued, however, there was a tendency for reduced similarity between 

those two components. 

Seed persistence and seed dispersal had balanced contributions to the composition of 

SSB, as the difference between Jpersit x Jdisp did not differed from the null hypothesis in four 

out of six tested cases (two successional ages × three sites) (Table 2). Only two cases 

appeared as exceptions where the null hypothesis was rejected and Jdisp was significantly 

greater than Jpersit – in the 25 y and 45 y successional ages of sites I and III respectively 

(Table 2), indicating that there were larger contributions of seed dispersal to the compositions 

of SSB in those specific locations. 

DISCUSSION 

Our results did not support the prediction of high similarity between SSB and 

standing vegetation in TDFs, suggesting that the seed bank does not have an important role in 



28 

determining the standing vegetation composition of the different serial stages of secondary 

succession. The fact that this result held true in three different sites indicates it as a general 

feature of the regeneration ecology of those ecosystems. One implication of those findings is 

that secondary succession in TDF must be largely dependent on the seed-input through 

dispersal. Our results are puzzling in that respect, however, because a consistent pattern of 

dissimilarity between the LT and VEG was observed. The seeds in the litter component are 

representative of recent dispersal inputs because any diaspores must first pass through that 

layer before becoming completely buried in the soil layer underneath (Espinar et al. 2005, 

Simpson et al. 1989), and therefore should be similar in species composition to the standing 

vegetation if local seed dispersal is an important driver of its composition. 

Our results showed that the dissimilarity between the standing vegetation and LT is 

largely a result of the absence of woody species. Two possibilities could explain that finding. 

The first is that the low rainfall observed in the years preceding our study (Table 1) resulted in 

reduced seed production and poor contribution of the local seed rain to the seed bank. It has 

been demonstrated that low precipitation in the previous year is related to reductions in the 

richness and density of the seed banks in the same kind of ecosystem as investigated here 

(Silva et al. 2013). Accordingly, the persistence of seeds from previous years would make an 

important contribution to SSB composition because the similarity between the BS and the 

current LT was as high as between the current and previous BS. Woody species, however, 

were nearly absent in both components. As such, we tentatively propose that rainfall variation 

drives fluctuations in perennial species in the composition of SSB by affecting seed 

production. This is consistent with earlier studies that pointed out that those life forms rely on 

the survival of established individuals (and not on the formation of SSB) to cope with 

environmental unpredictability (Caballero et al. 2008, Childs et al. 2010). It is important to 

note, however, that there are exceptions among perennial species. Previous studies have found 
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that tree species in tropical semi-arid savannas and woodlands form persistent seed banks 

(Silveira et al. 2017, Witkowski & Garner 2000). In the case of Silveira et al. (2017), the 

same species they studied was present in our SSB, indicating that although the presence of 

woody species in SSB can be erratic and coupled with rainfall variation, a few species can 

persist by means of the SSB. Further studies comparing seed production by woody species, 

their presence in SSB, and rainfall variation in TDF will be required to provide more evidence 

for the rainfall-driven fluctuation hypothesis for the absence of woody species in SSB. 

A second explanation could be that sampling the SSB at the end of the dry season 

underestimated the woody species component because those seeds had either germinated 

before the sampling period or had not yet been dispersed. Previous studies demonstrated two 

patterns of fruit production in woody Brazilian semi-arid species: (1) fruiting concentrated in 

the rainy season (which is observed for more than 60 % of the woody species present in local 

communities), and (2) fruit production during the dry season (which is displayed by just a few 

anemochoric species) (Griz & Machado 2001, Lima & Rodal 2010). While dry season 

dispersed species could potentially be under-represented in our sampling, that bias should be 

small because anemochoric species represent only a small part of the richness and abundance 

of woody species in the caatinga (Lima & Rodal 2010). On the other hand, species that 

produce fruits during the rainy season could potentially produce seeds that would rapidly 

germinate during the rainy season and would therefore be absent in SSB samples collected in 

the following dry season (the time of our collections). That would only be feasible, however, 

if seed production was concentrated in the beginning of the rainy season, because quiescent 

seeds dispersed latter would experience increased risk of establishment failure due to 

desiccation as soon as the rainy season ended. Previous studies in Brazilian semi-arid 

communities diverge in that respect: while in some cases fruiting is concentrated in the early 

rainy season (Lima & Rodal 2010) in others it peaks latter (Griz & Machado 2001). The 
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specific periods of seed production, dispersal and germination should therefore be assessed to 

establish whether dry season sampling biases SSB composition. This sorts of data, and 

knowledge of the amount of seed production of woody species in different years (with 

different rainfall totals), would allow a distinction between low seed production and biased 

sampling as explanations for the observed near absence of woody species in the SSB. As these 

data are not available, both explanations remain plausible – although both hypotheses have in 

common the fact that standing vegetation species should be part of the transient component of 

the SSB. 

According to the above, standing vegetation and seed bank composition are largely 

decoupled, at least during periods when transitory local component do not supply the SSB 

with the seeds of local perennial species. Our results indicate that this “foreign” SSB 

component is a result of the nearly balanced contributions of extrinsic and local processes. 

The extrinsic processes consist of recent allochthonous inputs of seeds into LT by dispersal 

(as evidenced by the similarity between extant LT and BS composition). It is worth noting that 

the observed decay of similarity between LT and BS components as successional age 

increased in all three sites (Figure 3) is consistent with the existence of an increasing barrier 

to allochthonous seed input related to the development of a taller and more complex 

vegetation as succession proceeds. Local processes are mainly interpreted as seed persistence 

contributions previous to the extant SSB, as evidenced by the similarity between previous and 

current BS components at different chronosequence ages. The importance of those processes 

is consistent with the fact that the SSB studied was dominated by annual herb species (Gomes 

et al. unpublished). Annual species tend to have smaller seeds (Moles et al. 2005) with higher 

dispersal capacities and wider distributions (Guo et al. 2000). Those traits would be 

responsible for consistent seed inputs from non-local seed sources, independent of the 

successional age. Additionally, annual life histories (and small seed sizes) are associated with 
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higher seed persistence in the soil as a bet-hedging strategy against erratic environmental 

variability (Childs et al. 2010, Cohen 1966). The occurrence of balanced similarity 

contributions of extant LT and previous and extant BS composition in the three studied sites 

show the importance of both processes in the formation of SSB in TDF. 

The exceptions to this balanced similarity were sites I (25 y) and III (45 y) where the 

extant BS component was more similar to the extant LT than to the previous BS – indicating a 

more important contribution of the seed rain to the composition of SSB. Those divergent 

results could be related to unique differences in previous uses and the surrounding landscapes 

of those sites. Different from site II, where seed dispersal was as important as seed persistence 

in terms of their similarities with the BS component in both the 25 y and 45 y time periods, 

sites I and III experienced previous grazing use. In site I, the previous uses at successional 

ages of 5 y and 25 y consisted of grazing and, specifically, Cenchrus ciliaris L. planted for 

pasture surrounding the 5 y area (Table 1). In site III, previous uses of the 5 y and 25 y areas 

also included grazing. Although the characteristics of the immediate surrounding landscape of 

the areas of sites I (25 y) and III (45 y) do not provide any apparent explanation for the higher 

importance of seed rain (Table 1), the fact that those two sites experienced previous or current 

grazing use at broad scales suggests that they have more sources of seeds from annual species. 

Grazing is known to select for annual species, mainly ruderal ones (Díaz et al. 2007) with 

high dispersal abilities (Guo et al. 2000). The dominance of annuals (ruderals in most cases) 

has been considered an important cause of dissimilarities between the SSB of heavily grazed 

areas and remnants of native vegetation in semiarid ecosystems (Tessema et al. 2012). 

In summary, our findings were contrary to our initial predictions and, together with 

previous studies, confirm the general dissimilarity between SSB and standing vegetation in 

forest ecosystems undergoing secondary succession. Although our results do not allow us to 

distinguish between different hypothesis for the absence of standing vegetation species 
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(mainly woody ones) in the SSB, our findings and alternative explanations are coherent with 

the idea of the standing vegetation being part of a transient component of the SSB. Our results 

also indicates that SSBs in TDFs are largely the result of the influence of allochthonous 

annual species that are characterized by both high dispersal capacities and high persistence in 

SSB – thus contributing to decoupling the SSB and vegetation species, irrespective of the 

successional stage. In face of those findings, two important conservation implications for TDF 

arise: (1) considering that SSB have low importance in the establishment of standing 

vegetation during secondary succession, ecological restoration efforts must to take in account 

the fact the SSB will not be a force for natural regeneration, (2) as the establishment and 

regeneration of vegetation species is largely dependent on the seed rain, the invasion of 

disturbed sites by late-successional species is dependent on the presence of nearby mature 

vegetation patches. 
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APPENDIX 

Appendix 1. List of the species sampled in the standing vegetation (VEG), litter (LT), and 

buried (BS) components of soil seed banks at different successional ages in three study sites 

(I, II and II) in the semi-arid region of northeastern Brazil. 

 

FIGURE AND TABLE CAPTIONS 

Table 1. Climate, land-use history, and immediate landscape (the surrounding 3.0 km area) 

descriptions of the three study sites in the semi-arid region of northeastern Brazil. 

 

Table 2. Comparisons of the Jaccard indices of similarity (J) of the buried seed component 

(BS) and previous BS and current litter layer (LT) for successional ages 25 y and 45 y in each 

study site in the semi-arid region in northeastern Brazil. P-values were obtained from 

permutation tests performed to examine the null hypothesis that differences between the Js of 

each site do not deviate from expected under random species assemblages of each component 

(BSactual, BSprevious, LTactual); P < 0.05 indicates that the difference between the Js of any 

site is greater than expected under the null hypothesis of random species assemblages of each 

component. 

 

Figure 1. Geographic locations of the study sites: a) Ceará State in South America; b) sites in 

Ceará State; and successional ages (5 years, 25 years, and over 45 years) in c) Site I; d) Site 

II; e) Site III. 

 

Figure 2. Principal Coordinate Analysis (PcoA) ordination diagram based on the species 

compositions (presence/absence) of the litter (LT), buried seed (BS), and vegetation (VEG) 

components at sites I (black symbols), II (gray symbols) and III (white symbols) in the semi-
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arid region in northeastern Brazil. Ellipses represent 95% confidence envelopes around the 

LT, BS, and VEG sample groups. 

 

Figure 3. Similarity dendrograms produced by cluster analysis of the three successional ages 

(5 y, 25 y and 45 y), with three components (BS: buried seeds; LT: litter; VEG: vegetation), 

using the Jaccard similarity index and UPGMA group linkage. a) Site I; b) Site II; c) Site III.
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Appendix 1. 

Species 
Site I Site II Site III 

5 years 25 years 45 years 5 years 25 years 45 years 5 years 25 years 45 years 
LT BS VEG LT BS VEG LT BS VEG LT BS VEG LT BS VEG LT BS VEG LT BS VEG LT BS VEG LT BS VEG 

Acanthaceae       
Pachystachys spicata         X                   
Amaranthaceae                            
Alternanthera brasiliana   X X X   X   X X 
Alternanthera tenella       X 
Froelichia humboldtiana   X     X   
Anacardiaceae                            
Myracrodruon urundeuva   X     
Apocynaceae                            
Allamanda blanchetii    X     
Aspidosperma pyrifolium    X X     X 
Aspidosperma subincanum    X     
Ditassa sp.      X   
Marsdenia altissima      X   
Araceae                            
Taccarum ulei      X X   X X   X X 
Asteraceae                            
Aspilia attenuata   X     
Bidens cynapiifolia      X X     X 
Blainvillea acmella    X X X   X X X 
Centratherum puctatum     X X   X X 
Delilia biflora        X X 
Lagascea mollis      X X X 
Melanthera latifolia    X X     X X 
Stilpnopappus pratensis    X   X   X 
Bignoniaceae                            
Handroanthus impetiginosus    X X   X X   
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Appendix 1. Continuation                            
Bixaceae                            
Cochlospermum vitifolium    X X     
Boraginaceae                            
Cordia glazioviana      X X X   
Cordia oncocalyx X X X X     X X 
Cordia trichotoma    X X X   X   X 
Heliotropium angiospermum        X 
Heliotropium polyphyllum       X   
Varronia leucomalloides      X   X 
Burseraceae                            
Commiphora leptophloeos    X   X X   
Cactaceae                            
Cereus jamacaru  X X X   X X   X 
Capparaceae                            
Cynophalla flexuosa    X X     X 
Cleomaceae                            
Physostemon guianense    X     
Physostemon tenuifolium    X     
Combretaceae                            
Combretum glaucocarpum  X   X   
Combretum leprosum    X X X X   X X X   X X X 
Commelinaceae                            
Callisia filiformis    X     
Commelina erecta  X X   X X   X X X 
Convolvulaceae                            
Evolvulus ovatus      X   
Ipomoea bahiensis  X X X X X   X X   X 
Ipomoea decipiens    X     
Ipomoea hederifolia  X     
Ipomoea nil  X X X X X X X X X X X X 
Jacquemontia gracillina    X     
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Appendix 1. Continuation                            
Jacquemontia multiflora    X     
Merremia aegyptia   X X X   X X 
Cyperaceae                            
Cyperus difformis X   X X X X X 
Dioscoreaceae                            
Dioscorea campestris          X 
Euphorbiaceae                            
Bernadia sidoides X X X X X X X X X X X X   X X X X 
Cnidoscolus urens     X   
Croton adenocalix  X X X     
Croton anisodontus      X   
Croton blanchetianus   X X X   X X   X X X 
Croton hirtus  X X X X X   X X X   
Croton tretadenius   X X X X X   X 
Dalechampia pernambucensis        X 
Euphorbia hyssopifolia  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Jatropha mollissima      X   X 

Manihot carthaginensis       X   X                    X 
Sebastiania macrocarpa   X     
Fabaceae                            
Amburana cearensis    X   X   X 
Anadenanthera colubrina    X X     X 
Arachis dardani      X X X   X X 
Bauhinia cheilantha    X X   X   X 
Centrosema sagittatum   X     
Chaetocalyx scandens     X   
Chamaecrista calycioides   X     
Chamaecrista diphylla   X   X X   X 
Chamaecrista duckeana    X   X X   
Chloroleucon dumosum     X X   
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Appendix 1. Continuation 

Dalbergia cearensis                     X           
Desmodium aff. glabrum    X     
Indigofera blanchetiana        X 
Indigofera suffruticosa        X 
Libidibia ferrea    X X   X X   X 
Luetzelburgia auriculata      X   X 
Mimosa arenosa    X X   X X X   
Mimosa caesalpiniifolia    X X     X X X 
Mimosa camporum  X X X X X X X X   X X 
Mimosa niomarlei        X 
Mimosa quadravalvis  X X X X X X X X X X X 
Mimosa tenuiflora    X   X X   X X X 
Piptadenia stipulacea    X X     X   X 
Piptadenia viridiflora    X   X   
Pityrocarpa moniliformis     X   
Poincianella bracteosa    X X   X X X   
Poincianella gardneriana        X X 
Senegalia polyphylla    X   X   
Senegalia sp. X     
Senna macranthera               X   X           X X  
Senna obtusifolia       X X X X X 
Senna trachypus    X   X X X   
Spermacoce confusa      X   X X X X X 
Stylosanthes humilis    X X X X X X 
Zornia diphylla    X   X   
Lamiaceae                            
Hyptis suaveolens  X X X X X X X X X X X X X X 
Marsypianthes chamaedrys      X   X 
Marsypianthes sp. X X X X X   X X X   X X 
Mesosphaerum suaveolens     X X     X X 
Loasaceae                            
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Appendix 1. Continuation                            
Mentzelia aspera  X     X 
Loganiaceae                            
Spigelia anthelmia  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Lythraceae                            
Cuphea campestris    X     X 
Cuphea circacoides        X 
Lafoensia pacari    X     
Malpighiaceae                            
Stigmaphyllon paralias     X   
Malvaceae                            
Corchorus histus      X X X X   X X X 
Helicteres heptandra    X X     
Melochia pyramidata         X 
Pavonia cancellata   X     X 
Pseudobombax marginatum    X   X   
Sida ciliaris  X     
Sida rhombifolia    X   
Sida spinosa  X X   X X X X X X 
Sida urens X X X X X X X X X X X 
Wissadula contracta    X X     X X 
Myrtaceae                            
Eugenia sp. X X     
Molluginaceae                            
Mollugo verticillata      X X X X X 
Nyctaginaceae                            
Boerhavia diffusa    X X   X 
Guapira laxa    X   X X   X 
Olacaceae                            
Ximenia americana      X                        
Oxalidaceae                            
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Appendix 1. Continuation                            
Oxalis cratensis          X X   X     X 
Oxalis divaricata    X     X         X   X X X 
Oxalis glaucescens      X X X X X 
Passifloraceae                            
Passiflora foetida     X             X X X X   
Phitolaccaceae                            
Hilleria sp.              X     
Phyllantaceae                            
Phyllanthus caroliniensis         X 
Phyllanthus orbiculatus          X         X X X X X 
Poaceae                            
Axonopus cappilares      X   
Dactyloctenium aegyptium  X X   X X   X     X X X X X X X X X 
Digitaria horizontalis      X   
Panicum trichoides        X X X   X   X X X X X X X   X X X X X X 
Paspalum convexum                X     X   X X 
Paspalum scutatum      X X   X 
Setaria parviflora     X X 
Setaria tenax      X     X         X X   X 
Urochloa fusca  X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Polygalaceae                            
Asemeia martiana        X 
Asemeia ovata      X                 
Asemia violacea       X 
Portulacaceae                            
Portulaca mucronata      X X X 
Portulaca umbraticola     X   X X 
Talinum triangulare        X   X 
Rhaminaceae                            
Crumenaria decumbens    X     
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Appendix 1. Continuation                            
Ziziphus joazeiro  X     X 
Rubiaceae                            
Borreria brownii      X     X X 
Borreria scabiosoides    X     X X 
Diodella teres  X X X X X   X X X 
Guettarda viburnoides    X X     
Solanaceae                            
Solanum rhytidoundrum       X 
Turnera melochioides        X X         X X     X X  X X  X X  X X  
Turnera subulata      X                 X 
Turneraceae                            
Lantana camara   X   X 
Stachytarpheta caynnensis        X 
Stachytarpheta coccinea      X   
Stachytarpheta sp.     X                 
Verbenaceae                            
Pombalia calceolaria      X X X X             X X X       X         X     
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Table 1.  

Sites 
Average 

temperature 

Average 
rainfalls 

(mm) 

Annual total 
rainfall (mm)  
(2012-2016) 

Previous land use Surrounding landscape 

5 y 25 y > 45 y 5 y 25 y > 45 y 

I 27.3°C 758.5 
427.1, 610.4, 
519.8, 695.5, 

753.0 

Deforestation 
by hand tools 

and machinery; 
Corn and bean 

cultivation; 
Grazing. 

Deforestation 
by hand tools; 

Corn, bean 
and cotton 
cultivation; 

Grazing. 

Never 
cultivated or 
seeded with 

exotics 
species. 

Native vegetation 
and open area 

with planting of 
grass species 

(Cenchrus ciliaris 
L.) 

Native 
vegetation 
in different 
stages of 

regeneration
. 

Native 
vegetation, 

well 
preserved. 

II 27.1°C 
 

716,7 

301.9, 603.6, 
475.7, 421.9, 

415.8 

Deforestation 
by hand tools; 
Fire; Corn and 

bean 
cultivation. 

Deforestation 
by hand tools; 
Fire; Corn and 

bean 
cultivation. 

Never 
cultivated or 
seeded with 

exotics 
species. 

Native vegetation 
and native species 
forestry (Mimosa 

tenuiflora) with 
age of 

approximately 15 
years. 

Native 
vegetation, 

with 
selective 
cutting 

(thinning), 
in 

intermediate 
stages of 

regeneration 

Native 
vegetation, 

well 
preserved. 

 
III 
 

27.1°C 896,9 
449.3, 693.4, 
782.9, 561.2, 

717 

Deforestation 
by hand tools; 

Grazing; 
Accidental 

fire. 

Deforestation 
by hand tools; 

Grazing. 

Never 
cultivated or 
seeded with 

exotics 
species. 

Native vegetation 
that is 

approximately 5 
years old in 

regeneration and 
native species 

forestry 
(Myracrodruon 

urundeuva) 

Native 
vegetation 
in different 
stages of 

regeneration 
(between 15 

and 35 
years). 

Native 
vegetation, 

well 
preserved. 
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Table 2.  

Sites Comparison Similarity (J) P 

I 

BS 25 x BS 5  0.30 
0.26 

BS 25 x LT 25  0.40 

BS 45 x BS 25 0.46 
0.95 

BS 45 x LT 45  0.25 

II 

BS 25 x BS 5 0.45 
0.68 

BS 25 x LT 25  0.40 

BS 45 x BS 25 0.46 
0.78 

BS 45 x LT 45  0.37 

III 

BS 25 x BS 5 0.34 
0.59 

BS 25 x LT 25  0.32 

BS 45 x BS 25 0.22 
0.01 

BS 45 x LT 45  0.58 
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Figure 1.  
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Figure 3.  
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Resumo 
 

Compreender a composição e a estrutura do banco de sementes é um fator crucial para a 

definição de estratégias e mecanismos de restauração em florestas tropicais secas. Este estudo 

verificou se há diferença entre as caracteríricas do banco de sementes (densidade de sementes, 

riqueza e diversidade de espécies e tempos de germinação), ao longo da sucessão de 

ambientes tropicais secos no semiárido brasileiro. Nós utilizamos três cronossequências de 

vegetação sazonalmente seca, para analisar mudanças na abundância, estrutura e composição 

do banco de sementes durante a sucessão. Para cada sítio (I, II e III), selecionamos três áreas 

em diferentes idades sucessionais (5, 25 e acima de 45 anos). Utilizamos o método de 

emergência de plântulas para avaliar o banco de sementes. De um total de 2.929 sementes 

germinadas, 54 espécies foram identificadas. Destas, quatro são árvores (7,27%), três são 

arbustos (5,45%), seis são trepadeiras herbáceaes (10,90%), sete são gramíneas (12,72%) e 35 

são ervas (63,63%). A densidade de sementes, a riqueza e a diversidade de espécies 

diminuíram ao longo da sucessão. As herbáceas (ervas e gramíneas) dominaram o banco de 

sementes em todas as idades das cronossequências. Não houve diferença entre o tempo de 

germinação dos três sítios avaliados (χ=3.66, df=3, p=0.22). A sucessão secundária de 

florestas tropicais secas, deve perder muitas sementes persistentes ao longo do tempo, 

principalmente de espécies herbáceas, e a entrada de sementes por meio da dispersão não é 

suficiente para manter a  riqueza e a diversidade de espécies. Nossos estudos sugerem que o 

banco de sementes tem o potencial de regenerar apenas estágios iniciais de sucessão em 

florestas tropicais secas, e não é suficiente para dar continuidade ao processo sucessional. 

Portanto, o planejamento futuro para a restauração de florestas secas deve levar em conta 

estratégias que não dependam apenas dos bancos de sementes. 

 
Palavras-chave: densidade de sementes, semiárido, sucessão secundária, persistência de 
sementes.  
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1. Introdução 

O banco de sementes pode servir como 'iniciador de sucessão' em locais 

abandonados ou degradados, dependendo da frequência e da severidade da perturbação 

(Pakeman e Small, 2005; Ma et al., 2010). O conhecimento da composição e estrutura do 

banco de sementes é um fator crucial para a definição de estratégias de restauração (Ma et al., 

2010; Guarino e Scariot 2014), pois a avaliação da densidade de sementes, pode ajudar a 

desenvolver indicadores para determinar a gravidade da degradação local (Warr, 1993). 

Também, entender os parâmetros de comunidade, como riqueza e diversidade de espécies do 

banco de sementes, pode fornecer informações sobre o potencial de recuperação da vegetação 

(Williams-Linera, 1993). No entanto, as pesquisas com banco de sementes, dão pouca 

importância sobre a estrutura e a sua dinâmica ao longo do tempo (Fenner e Thompson, 

2005). A compreensão das mudanças temporais dos bancos de sementes e de seus 

determinantes, podem permitir a exploração de mecanismos de substituição de espécies 

durante a sucessão (Hills e Morris, 1992). Uma metodologia baseada na cronossequência 

poderá minimizar este problema, sendo considerada uma metodologia adequada para avaliar 

as trajetórias de sucessão, a longo prazo (Quesada et al., 2009; Lebrija-Trejos et al., 2010). 

Na vegetação sazonalmente seca, frequentemente são encontrados campos 

abandonados que passam pelo processo de regeneração natural após distúrbio (Klemens et al., 

2011), e trabalhos com intuito de entender os processos ecológicos nesses ambientes, ainda 

são escassos (Quesada et al., 2009). Em geral, em florestas tropicais secas, as espécies de 

estádios inicias de sucessão, produzem quantidades abundantes de sementes que são 

altamente dependentes de luz para a germinação (Maza-Villalobos et al. 2011). Na América 

Central, os trabalhos indicaram que a densidade de sementes no banco diminuiu (González-

Rivas et al., 2009; Maza-Villalobos et al., 2011) e que a diversidade de espécies permaneceu 

constante ao longo do tempo de sucessão, pois as sementes de espécies herbáceas são 

substituídas por sementes de espécies lenhosas, mantendo a diversidade (Maza-Villalobos et 

al., 2011). Mas, nesses estudos, não foi observado um padrão consistente sobre a estruturação 

do banco de sementes ao longo da cronossequência. González-Rivas et al. (2009) analisaram 

apenas as idades iniciais e intermediárias da cronossequência, enquanto Maza-Villalobos et al. 

(2011), admitiram ter tido limitações na amostragem, a qual foi realizada com pequeno 

esforço amostral, negligenciando metade das espécies existentes. Estudos com números 

maiores de replicações poderão prover resultados mais conclusivos. 

Em florestas tropicais secas no Brasil, foi observado que o banco de sementes possui 
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presença constante de sementes de espécies anuais (terófitos), em sua maioria maioria 

herbáceas, e poucas sementes de espécies lenhosas durante a cronossequência (Gomes et al., 

no prelo). Estes mesmos autores afimaram que as sementes persistentes e as sementes vindas 

por uma dispersão distante, possuem mesmo potencial para formar o banco de sementes. É 

possível que nesses ambientes, mesmo com a diminuição da luminosidade e consequente 

diminuição da densidade de sementes, as sementes de espécies anuais permaneçam no solo, 

através da dormência facultativa (Baider et al., 2001), e o banco de sementes continue sendo 

alimentado pela dispersão alóctone, mantendo assim a riqueza e a diversidade de espécies ao 

longo da sucessão.  

 Para ajudar a explicar a estrutura do banco de sementes em florestas tropicais secas, 

são sugeridos estudos sobre os padrões de germinação ao longo da sucessão (Uasuf et al., 

2009). No entanto, uma limitação presente em estudos de bancos de sementes é subestimar a 

quantidade de propágulos viáveis. Isto acontece porque, são utilizadas duas técnicas 

principais: as de extração e/ou de emergência de plântulas. O método de emergência, apesar 

de ser o mais utilizado, pode subestimar drasticamente a densidade de sementes, devido à 

dormência (Wright e Clarke, 2009). Estudos que envolvam métodos de quebra de dormência 

de sementes, associados à análise da emergência de plântulas, podem representar melhor a 

composição e a estrutura do banco de sementes.  

Para entender a composição e a estrutura do banco de sementes em florestas tropicais 

secas no Brasil, será necessário avaliar a densidade de sementes, os parâmetros de 

comunidade (riqueza e diversidade de espécies) e o tempo de germinação ao longo da 

sucessão. Portanto, como em florestas tropicais secas no semiárido brasileiro, o banco de 

sementes é predominantemente formado por espécies anuais, seria esperado que: (1) ao longo 

da sucessão, com a diminuição da luminosidade, houvesse um declínio da densidade de 

sementes, (2) a riqueza e a diversidade de espécies se mantivessem constantes pela 

permanência das sementes e pela entrada de espécies anuais por dipersão e (3) o tempo de 

germinação fosse semelhante entre as idades da cronossequência, pois as espécies anuais 

possuem estratégias similares de germinação. Para testar as previsões acima, investigamos a 

composição e a estrutura do banco de sementes, em três cronossequências localizadas no  

nordeste do Brasil, para responder as seguintes perguntas: (1) Qual é a composição e a 

estrutura do banco de sementes do solo durante a sucessão em florestas tropicais secas no 

semiárido brasileiro? (2) As estratégias de germinação das sementes em florestas tropicais 

secas, variam durante a sucessão (5, 25 e acima de 45 anos)? 
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2. Materiais e métodos 

2.1. Local do estudo 

O trabalho de campo foi realizado na vegetação sazonalmente seca da região 

semiárida do nordeste do Brasil. Em escala local, a cobertura vegetal da região consiste em 

fisionomias caracterizadas por espécies de árvores decíduas (a maioria delas espinhosas) e 

plantas anuais que podem representar até metade da riqueza de espécies locais (Costa et al. 

2007). Coletamos dados em três sítios: Sítio I - Fazenda Experimental do Vale do Curu 

(3°47'34"S, 39°16'10"W), Sítio II - Fazenda Não Me Deixes – (3°44'52"S, 40°21'35”W) e 

Sítio III - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (4°58'03"S, 

39º00'56"W), localizados no estado do Ceará, Brasil (Figura 4). Conforme o sistema de 

classificação de Köppen-Geiger (Köppen, 1948) o clima nestes sítios é BSh - semiárido, seco, 

com chuvas no verão e seca no inverno. As chuvas são sazonais, com variações entre 300 e 

800 mm por ano, geralmente concentradas nos primeiros quatro meses do ano (especialmente 

fevereiro e março), seguidas de uma longa estação seca (maio a dezembro) (FUNCEME, 

2017). Em anos anteriores aos dos períodos de coleta (2011-2015), as áreas de estudos 

estiveram sob a seca mais rigorosa dos últimos 50 anos (Marengo et al., 2016). 

Para representar as cronossequências estudadas, selecionamos três áreas em cada 

sítio, em diferentes idades sucessionais: estádio inicial (em regeneração a 5 anos), 

intermediário (25 anos) e tardio/avançado (acima de 45 anos). O histórico de uso da terra 

foi obtido através de uma combinação de imagens de satélite LANDSAT 

disponibilizadas nos sites do INPE (http://www.dgi.inpe.br/CDSR/) e USGS 

(http://earthexplorer.usgs.gov/), além de entrevistas com moradores locais. As imagens 

analisadas (desde 1970 até os dias atuais) foram obtidas em diferentes bandas, e foram 

sobrepostas no programa ArcMap para verificar a sua localização e identificação de quando o 

solo foi exposto pela última vez. 

No site I, a área de 5 anos é cercada por uma vegetação nativa (entre 5 e 25 anos em 

regeneração) e uma área aberta com plantio da gramínea Cenchrus ciliaris L. Na área de 25 

anos, o ambiente também é cercado por vegetação nativa em diferentes estádios de 

regeneração. O histórico de uso da terra de ambas as áreas foi o desmatamento com uso de 

ferramentas manuais, cultivo e pastagem. A área inicial do sítio II, é cercada por uma 

vegetação nativa em estádios avançados, e também por uma área com plantio de Mimosa 

tenuiflora (Willd.) Poir. O histórico de uso é de desmatamento e cultivo de milho e feijão, 

com pastejo. Para a área de 25 anos, o histórico prévio é de desmatamento e cultivo de milho, 
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feijão e algodão. O ambiente é cercado por vegetação nativa, sujeita a corte seletivo 

(desbaste), em estádios intermediários de regeneração.  

A área de 5 anos do site III, foi desmatada e usada para pastagem de caprinos e 

ovinos, nunca cultivada ou semeada com espécies exóticas. É cercada por vegetação nativa 

em idade inicial, junto à uma área de plantio de Myracrodruon urundeuva Fr. All. Para a área 

de 25 anos, o uso prévio da terra foi de desmatamento por ferramentas manuais e pastagem. O 

ambiente é cercado por vegetação nativa em diferentes estágios intermediários de regeneração 

(entre 15 e 35 anos). Para todas as áreas em regeneração acima de 45 anos (sites I, II e III), o 

ambiente é cercado por vegetação nativa, bem preservada, sem histórico de qualquer tipo de 

uso, nunca cultivada ou semeada com espécies exóticas. Nenhum dos locais estudados tem 

proximidade com área urbana. 

2.2. Amostragem do banco de sementes 

Para cada idade da cronossequência selecionada, demarcamos uma área de 0,25 

hectare, onde foram sorteadas 10 parcelas de 10x10 m, totalizando 30 parcelas em cada sítio, 

a fim de realizarmos a amostragem do banco de sementes. Coletamos amostras de solo no 

final da estação seca (novembro e dezembro/2015), quando a maioria das sementes já foi 

dispersa (Machado et al., 1997; Griz e Machado, 2001), sendo o mais adequado para a coleta  

de amostras do banco de sementes nesses ambientes secos (Mamede e Araújo, 2008; Brito e 

Araújo, 2009). Coletamos amostras de serapilheira e amostras de solo (profundidade de 0-5 

cm), com auxílio de um cilindro circular de 25 cm de diâmetro e 10 cm de profundidade 

(Mamede e Araújo, 2008). No total, coletamos 180 amostras de solo (três sítios × três idades 

sucessionais × 10 parcelas × duas profundidades). Estas amostras foram acondicionadas 

individualmente em sacos plásticos pretos, devidamente etiquetados que, em seguida, foram 

armazenadas, em laboratório, sob temperatura ambiente. 

2.3. Emergência de plântulas 

O tempo de germinação, a densidade e a composição do banco de sementes foram 

obtidos pelo método de emergência de plântulas, devido à sua capacidade de determinar a 

fração germinável de sementes (Espeland et al., 2010). As amostras de solo foram peneiradas 

através de uma malha de 0,5 cm de largura para reter a fração grosseira. O material resultante 

foi peneirado novamente, através de uma malha de 0,2 mm de largura, produzindo a 

escarificação das sementes (Caballero et al., 2008), e favorecendo a germinação (Thompson et 
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al., 1997). As amostras que ficaram retidas na peneira, foram misturadas novamente no 

restante do solo já peneirado, para evitar a perda de sementes maiores. 

Em seguida, distribuímos cada amostra de solo em uma camada  de 

aproximadamente 0,5 cm, em bandejas plásticas (45 × 30 × 7 cm), dispostas sobre as 

bancadas em casa de vegetação. As amostras foram homogeneizadas com vermiculita fina 

estéril, substrato utilizado para manter a umidade e favorecer o desenvolvimento de plântulas 

(Mamede e Araújo, 2008; Ferreira et al., 2014). A profundidade de cada amostra de solo nas 

bandejas e períodos de irrigação, seguiram o método de Dalling et al. (1994), que sugere 

camada espessura de no máximo, 5 cm. Dez bandejas foram preenchidas apenas com a 

vermiculita e colocadas nas bancadas para detectar possíveis contaminações (Olano et al, 

2012). Nenhuma emergência de plântulas foi registrada nas bandejas de controle durante o 

período do estudo. O substrato contido nas bandejas foi irrigado diariamente, e as plântulas 

emergentes foram contadas, etiquetadas e morfotipadas. Os exemplares de cada morfotipo 

foram cultivados até que fosse possível a sua  identificação taxonômica (Mamede e Araújo, 

2008). Realizamos as identificações com auxílio de bibliografia especializada, comparação 

com exsicatas do Herbário Prisco Bezerra (EAC) e consulta aos especialistas. A autoria dos 

nomes específicos foi confirmada através de consulta aos sítios do Missouri Botanical Garden 

(http://www.tropicos.org) e da Flora do Brasil 2020 – Algas, Fungos e Plantas 

(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/). 

A partir do segundo mês de experimento, as amostras de solo foram cuidadosamente 

revolvidas, a cada duas semanas, para facilitar o aparecimento de novas plântulas (Hui e 

Keqin, 2006). Após 30 dias sem observar o aparecimento de plântulas, no oitavo mês, as 

bandejas foram irrigadas com uma solução de ácido giberélico (GA3) (1000 p.p.m), de acordo 

com Olano et al. (2012), com o intuito de estimular a germinação de sementes com dormência 

fisiológica. Assim, a emergência foi monitorada por mais dois meses, seguindo a metodologia 

de Heerdt et al. (1996). O experimento foi monitorado durante um período total de dez meses 

(fevereiro a novembro/2016). 

Combinamos vários procedimentos de quebra de dormência tais como, a abrasão 

mecânica das sementes manipuladas nas peneiras, induzindo a quebra de dormência 

tegumentar, e a utilização de fitohormônios, para a quebra de dormência fisiológica, visando 

empregar os melhores métodos disponíveis para suprimir os requerimentos de germinação 

(Olano et al., 2012) e, assim, evitar que o número de sementes viáveis fosse subestimado. 

2.4. Análise dos dados 
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As espécies foram classificadas de acordo com as formas de crescimento (árvores, 

arbustos, ervas, gramíneas e trepadeiras herbáceas) segundo Maza-Villalobos et al. (2011). 

Para analisar a estrutura dos bancos de sementes em diferentes estádios sucessionais foram 

quantificadas a densidade de sementes (0.75 m²), a riqueza (0.75 m²) e a diversidade de 

espécies pelo índice de Shannon-Wiener (H'). Para testar se as idades da cronossequência 

apresentam diferenças significativas nos parâmetros de comunidade descritos, realizamos uma 

Análise de Variância Univariada (ANOVA). Para atingir os pressupostos de normalidade e 

heterocedasticidade dos dados, transformamos os valores de cada variável em log (x). Para 

investigar o padrão de dominância e equitabilidade, construímos um gráfico de ranking de 

abundância, para identificar as espécies mais abundantes dentro de cada categoria sucessional. 

Para analisar se as formas de crescimento mais abundantes no banco de sementes variam de 

acordo com a cronossequência, uma Análise de Covariância (ANCOVA) foi aplicada para 

testar a diferença de equitabilidade (inclinação da curva do ranking de abundância) entre as 

idades da cronossequência. Curvas com inclinações mais abruptas caracterizam comunidades 

com baixa equitabilidade (dominância de poucas espécies). 

Para investigar a diferença de composição entre as categorias sucessionais, 

realizamos uma análise de Escalonamento Multidimensional não Métrico (nMDS), utilizando 

a dissimilaridade de Bray-Curtis. Para essa análise, os valores de abundância das espécies 

foram padronizados de forma total, com a função decostand do pacote ‘vegan’. Em seguida, 

uma análise de PERMANOVA, também utilizando a dissimilaridade de Bray-Curtis, foi 

realizada para testar a hipótese de diferença de composição entre as idades sucessionais.  

Para investigar se o tempo de germinação das sementes presentes no banco de FTS é 

alterado nas diferentes categorias sucessionais: 5, 25 e acima de 45 anos em regeneração, foi 

utilizado um modelo linear misto generalizado (GLMM) com a família binomial negativa. O 

GLMM foi escolhido em detrimento de um modelo linear misto (LMM), com base na 

inspeção gráfica de resíduos. No GLMM, a taxa de germinação foi considerada como variável 

resposta, a idade sucessional como variável fixa e o mês como variável aleatória. A 

significância das taxas de germinação na cronossequência foi baseada na comparação do 

efeito nulo, baseado no AIC. Para as análises de GLMM foram consideradas as taxas de 

germinação das sementes das espécies do banco de cada sítio (I, II e III), separadamente. O 

GLMM também foi utilizado para verificar diferenças nas taxas de germinação entre os sítios 

I, II e III.  

Todas as análises e gráficos foram realizados no software R (R Development Core 

Team, 2016).  
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3. Resultados 

3.1. Estrutura e composição do banco de sementes 

Um total de 55 morfoespécies foram encontradas no banco de sementes, com 54 

delas identificadas ao nível de espécie (pertencendo a 19 famílias) e um táxon identificado à 

nível de gênero. Entre os táxons identificados, quatro são árvores (7,27%), três são arbustos 

(5,45%), seis são trepadeiras herbáceaes (10,90%), sete são gramíneas (12,72%) e 35 são 

ervas (63,63%).  

Ao longo da cronossequência, a densidade do banco de sementes diminuiu da 

categoria sucessional mais recente para a mais antiga (F=5.06; P=0.009, Figura 5a). Este 

resultado foi influenciado pela diminuição geral do componente herbáceo (ervas, trepadeiras 

herbáceas e gramíneas). No entanto, o decréscimo de espécies do componente herbáceo 

diferiu estatisticamente apenas para as herbáceas chamadas de ervas (F=5.71; P=0.01, Tabela 

1). 

A riqueza de espécies representadas no banco de sementes do solo diminuiu das 

categorias sucessionais iniciais às finais. (Figura 5b). Nas idades iniciais ocorreu maior 

riqueza de espécies no banco de sementes. A diminuição da riqueza de espécies do 

componente herbáceo (F=9.25; P=0.001) se deve à diminuição de plantas trepadeiras 

herbáceas e ervas. Em termos proporcionais, embora as sementes de plantas lenhosas 

apareçam em maior quantidade na idade sucessional mais avançada (>45 anos), as herbáceas 

são sempre o componente mais abundante no banco de sementes (Figuras 6a, b). Além da 

diminuição na densidade de sementes e na riqueza de espécies, a diversidade também 

diminuiu com o aumento da cronossequência, apresentando diferenças significativas entre a 

idade sucessional inicial e a sucessional tardia (F=6.48; P=0.0003, Figura 5c). 

Observamos que a curva de abundância diferiu significativamente entre as categorias 

sucessionais, com menor número de espécies em 45 anos (ANCOVA idade sucessional × 

interação do rank de abundância: F5,105 = 36.4; P< 0.001) (Figura 7). As inclinações das 

curvas de 5, 25 e 45 anos foram: -1.9, -1.8 e -1.5, respectivamente, ou seja, no estádio de 

sucessão mais avançado, a inclinação foi menos acentuada, quando comparada com as outras. 

Euphorbia hyssopifolia L. (Euphorbiaceae) foi a espécie mais abundante na idade inicial, 

enquanto Mimosa quadrivalvis L. (Fabaceae) e Euphorbia hyssopifolia foram as mais 

abundantes na idade intermediária. Já no banco de sementes com mais de 45 anos, destacou-

se a erva Mimosa quadrivalvis. Ao analisar a sobreposição dos pontos dos estádios 

sucessionais na nMDS, pode-se concluir que as categorias de 5 e 45 anos apresentam 
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diferenças de composição (Figura 8), confirmada pela análise de PERMANOVA (F1,16 = 4.53; 

P = 0.001). Esse resultado explica a mudança de composição de espécies, observada pelas 

curvas de abundância, ao longo da cronossequência (Figura 7). 

As espécies mais abundantes no banco de sementes, apresentaram diferentes 

densidades relativa máximas (Figura 9). De um total de oito espécies, sete (seis ervas e uma 

gramínea) tiveram maior abundância relativa no estádio inicial (Figuras 9a-g). A exceção foi a 

gramínea Urochloa fusca (Sw.) B.F. Hansen & Wunderlin (Poaceae), cujas sementes 

germinadas foram encontradas em maior quantidade no estádio sucessional mais avançado 

(Figura 9h). 

 

3.2. Germinação nas etapas de sucessão 

O início da germinação das sementes de espécies presentes no banco, ocorreu a partir 

do terceiro dia, após a montagem do experimento. Durante todo o período do experimento 

(fevereiro a novembro de 2016), um total de 2.929 sementes germinaram, sendo 1.274 

presentes na serapilheira e 1.655 através do solo coletado na camada de 0 a 5 cm. De maneira 

geral, em todos os três sítios os maiores índices de germinação foram obtidos durante os 

primeiros 90 dias de experimento com uma sensível queda a partir do quarto mês. No 

primeiro mês, observamos uma diferença entre as taxas de germinação das sementes coletadas 

nas categorias sucessionais distintas, nos três sítios estudados (Figura 10. 

Para o sítio I, o banco de sementes do estádio sucessional inicial (5 anos) apresentou 

maiores taxas de germinação, quando comparado com as amostras dos estádios intermediários 

e tardios (Figura 10a). Após o segundo mês, a  germinação das sementes presentes nas 

amostras das categorias sucessionais diferentes, tornou-se semelhante. No sítio II, o banco de 

sementes do estádio inicial (5 anos), obteve a maior quantidade de sementes germinadas no 

primeiro mês do experimento, e para as sementes da idade sucessional intermediária, 

observamos as maiores quantidades apenas no terceiro mês. Já para o sítio III, verificamos, 

nos estádios iniciais, que as maiores taxas de germinação ocorreram no segundo mês, após o 

estabelecimento do experimento.  

No oitavo mês, após submeter o banco de sementes ao tratamento de quebra de 

dormência, verificamos o reaparecimento de sementes germinadas, com taxas de germinação 

muito semelhantes entre as amostras de todas as idades sucessionais. Quando consideramos 

os dez meses de experimento, não verificamos diferenças entre as taxas de germinação das 

sementes das amostras coletadas nas idades sucessionais, no sítio I (χ =2.17; P=0.33), como 

também no II (χ=5.27; P=0.07) e III (χ=2.07; P=035). Quando analisamos os três sítios em 
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conjunto, não encontramos relação entre a porcentagem de germinação e as categorias 

sucessionais (χ=3.66, df=2, p=0.15). Também não observamos diferença da taxa de 

germinação entre os três sítios (χ=3.66, df=3, p=0.22). 

 

4. Discussão 

Nossos resultados concordam com a previsão de que, em florestas tropicais secas no 

Brasil, a densidade de sementes presentes no banco diminui, e de que as estratégias de 

germinação são semelhantes ao longo da cronossequência. Entretanto, nossos resultados não 

suportaram a previsão de que, a riqueza e a diversidade de espécies se mantêm constantes pela 

permanência das sementes no solo e pela entrada de sementes por dispersão alóctone. Uma 

implicação para essas descobertas é que a sucessão secundária de florestas tropicais secas, 

deve perder muitas sementes persistentes ao longo do tempo, principalmente de espécies 

herbáceas, e a entrada de sementes por meio da dispersão não é suficiente, e portanto, não 

consegue manter os parâmetros de riqueza e diversidade de espécies. Constatamos em nosso 

estudo, que a densidade do banco de sementes é maior nas áreas em estádios iniciais de 

regeneração, corroborando resultados encontrados em outros ambientes sazonalmente secos 

no semiárido, onde os autores observaram que, em locais mais perturbados ou em áreas mais 

abertas, o banco possui maior número de sementes germinadas (Uasuf et al., 2009; Alvarez-

Aquino et al., 2011; Maza-Villalobos et al., 2011). Corroborando nossos resultados, muitos 

estudos descobriram que a densidade de sementes, a riqueza e a diversidade de espécies 

diminuem durante a sucessão (Thompson, 2000, Plue et al., 2010). As principais razões para 

isso incluem justamente a senescência de sementes no solo e a diminuição da entrada de 

sementes com o tempo (Ma et al., 2011). 

 Existem algumas interpretações que podem ser propostas para explicar as mudanças 

ao longo da cronossequência: (1) O histórico de uso da terra pode ser determinante para a 

composição do banco de sementes, e em nosso estudos, a maioria das idades da 

cronossequência avaliadas, possuem histórico de uso com pastejo (sítio I e III). No banco de 

sementes, o pastejo, além de selecionar principalmente espécies anuais (Díaz et al., 2007), 

pode atuar revolvendo as camadas superficiais do solo, e por consequência,  facilitar o 

aparecimento de novas plântulas (Hui e Keqin, 2006). Então uma explicação para os altos 

valores dos parâmetros estudados no estágio inicial, é de que, em áreas com histórico prévio 

de pastagem, é comum evidenciarmos maiores riquezas no banco de sementes. (2) O banco de 

sementes de estádios sucessionais iniciais, contém mais sementes do que o banco de estádios 

mais avançados, e as mudanças na sua composição ao longo do tempo, compreendem 
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principalmente a perda de sementes persistentes (Plue et al., 2010). De acordo com esses 

autores, as espécies que possuem sementes com baixa longevidade estão, rapidamente, 

deixando de compor o banco e sendo perdidas com o tempo. 

Apesar da vegetação do entorno também exercer influência na determinação do 

banco de sementes, em nossos resultados, não foi possível observar uma relação direta entre a 

diminuição dos parâmetros de comunidade e o aumento da cronossequência. Em outros 

estudos, parece haver um aumento significativo na riqueza e diversidade de espécies em áreas 

abertas que estão próximas de florestas (Cubiña e Aide, 2001; Zimmerman et al., 2000). De 

acordo com a revisão de Garwood (1989), o número de espécies encontradas nos bancos de 

sementes de florestas maduras é semelhante ao número de espécies encontradas nas áreas em 

estádios iniciais. Esses resultados apontam para uma dificuldade em estabelecer um padrão de 

riqueza e diversidade para bancos de sementes em sucessão. Essa dificuldade pode ser 

atribuída à falta de uma metodologia bem definida para o estudo de bancos de sementes, 

incluindo critérios para tamanho da  amostragem, número de replicações e principalmente 

tratamentos de quebra de dormência. 

A equitabilidade segue os padrões da riqueza de espécies no banco de sementes, com 

maior dominância de espécies durante os estádios iniciais de sucessão e diminuindo a 

dominância gradualmente de acordo com o aumento da categoria sucessional (Chapla e 

Campos, 2011). A alta dominância de ervas e gramíneas no banco de sementes dos três sítios, 

possui algumas implicações. Resultados semelhantes foram observados em estudos na 

América Central, onde vários autores sugeriram que o potencial de restauração a partir do 

banco de sementes é baixo porque são ambientes dominados por ervas e gramíneas 

(Gunaratne et al., 2014; Lopez-Toledo e Martinez-Ramos, 2011). As herbáceas são 

importantes para a sucessão secundária principalmente no momento imediato após o 

distúrbio. Isso porque, protegem o solo da ação direta das gotas da chuva, da radiação solar e 

dos ventos, e suas raízes servem como fonte de matéria orgânica, mantêm a umidade e 

reduzem os processos erosivos, além de proporcionar um microclima favorável ao 

estabelecimento de outras espécies na regeneração natural (Ferreira et al., 2014). Mas em 

áreas com idades intermediárias ou mais avançadas de sucessão, a presença constante das 

sementes de espécies herbáceas pode ser prejudicial, por conta da competição de herbáceas 

com plântulas de espécies arbóreas.  

Podemos destacar, por exemplo, Urochloa fusca que apresentou sua densidade 

máxima no estádio mais avançado. O gênero Urochloa, faz parte das gramíneas africanas que 

foram introduzidas em vários ecossistemas da América Central e do Sul, e que hoje são 
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consideradas invasoras (Gardener et al., 2012; Ferreira et al., 2016). Essas gramíneas possuem 

sistema radicular denso, e conseguem se estabelecer a uma profundidade semelhante às das 

raízes de plântulas de espécies arbóreas. Essa característica permite que colonizem o solo e 

absorvam os recursos disponíveis, sendo consideradas, as principais competidoras de 

plântulas de árvores nativas (Balandier et al., 2006). Além disso, as espécies do gênero 

Urochloa, em geral, apresentam embrião imaturo, devido à dormência das sementes (Ikeda et 

al., 2013), e isso contribui para a perpetuação das espécies em condições adversas, além de 

dificultar o seu controle. O fato do banco de sementes ser formado, em grande parte, por 

espécies de categorias iniciais da sucessão, principalmente ervas e gramíneas, pode 

influenciar de forma negativa no processo de sucessão dos estádios intermediários a tardios da 

floresta tropical seca. 

A maior proporção de espécies presentes no banco de sementes do solo quando 

comparado com o estoque na serapilheira, pode ser explicada pela movimentação das 

sementes para as camadas mais profundas do solo, provocada pela ação dos ventos que 

deslocam a camada orgânica (Ferreira et al., 2014), onde têm melhores condições de 

preservação. Resultados semelhantes, foram obtidos por Silva et al. (2013) e por Ferreira et al. 

(2014), ao analisarem os bancos de sementes em outras áreas no semiárido brasileiro. De 

acordo com Saatkamp et al. (2014), em condições de campo, as sementes de regiões com 

clima fortemente sazonal, sofrem flutuações diárias de temperatura e de umidade, 

particularmente na superfície do solo e o fato de existir um acúmulo maior de sementes 

viáveis em camadas mais profundas é uma grande vantagem para garantir a longevidade das 

sementes em florestas secas. 

A persistência de sementes permite que espécies competitivas, como as herbáceas 

anuais, coexistam através da dormência facultativa (Baider et al., 2001). Como o banco de 

sementes que estudamos, é formado em grande parte por espécies anuais (71%) (Gomes et al. 

no prelo), isto justifica não termos encontrado diferenças entre os padrões de germinação das 

espécies amostradas nas diferentes idades da cronossequência, pois as sementes de herbáceas 

anuais germinam quando encontram um ambiente favorável. A rápida germinação na presença 

de água e ótimas condições de temperatura e luz, são características esperadas para espécies 

anuais, que devem completar seus ciclos de vida rapidamente, e, por isso, se mantêm na 

estação seca através do estoque de sementes no solo (Costa e Araújo, 2003; Costa et al., 

2007). O experimento de emergência de plântulas apresenta condições melhores tanto de 

fertilidade do solo, como de disponibilidade de água, o que favorece portanto o recrutamento 

dessas plantas (Rodrigues et al., 2010). 
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A longevidade e as estratégias de dormência que as sementes possuem, permitiram 

que algumas sementes germinassem seus propágulos após serem submetidas ao tratamento de 

quebra de dormência com giberelina, um fitohormônio. Essas espécies potencialmente 

formam sementes persistente, e compõem em grande parte, o banco de sementes da vegetação 

sazonalmente seca no semiárido brasileiro (Gomes et al. no prelo). Assim, afirmamos que a 

facilidade de adaptar-se às condições climáticas pela dormência de sementes, indica que as 

sementes de espécies herbáceas apresentam relação direta com a persistência de sementes no 

banco,  podendo justificar a presença de espécies herbáceas durante toda a cronossequência. 

Diante dos nossos resultados, algumas implicações importantes sobre a composição e 

estrutura dos bancos de sementes em florestas tropicais secas surgem: (1) considerando que o 

banco de sementes diminui seus parâmetros densidade, riqueza e diversidade a partir de 

estádios intermediários, projetos de reflorestamento com transposição de solo, devem levar 

em consideração apenas o solo de áreas em estádios iniciais; (2) a germinação de algumas 

sementes após o tratamento com o fitohormônio, evidenciou a importância da realização de 

experimentos de banco de sementes associados à quebra de dormência, pois, pode-se evitar 

que as sementes viáveis persistentes sejam subestimadas, o que implicaria na não 

compreensão dos processos sucessionais presentes na regeneração inicial; (3) minimizar as 

limitações encontradas para os estudos de bancos de sementes pode melhorar a compreensão 

da sucessão secundária em florestas secas, o que por consequência, permite ampliar as 

estratégias voltadas aos processos de recuperação da vegetação. 

 

Conclusão 

Observamos que, nas etapas das cronossequências avaliadas, a estrutura do banco de 

sementes de florestas tropicais secas, muda drasticamente a partir da categoria sucessional 

inicial. A densidade de sementes, a riqueza e a diversidade de espécies do banco de sementes 

diminui. A composição do banco de sementes é formada por predominantemente por 

herbáceas, e destas, as ervas e as gramíneas foram dominantes ao longo da sucessão.  

Não houve diferença entre os padrões germinativos ao longo da sucessão de florestas 

tropicais secas no nordeste do Brasil, e isto deve-se a presença constante de sementes de 

espécies anuais, em sua maioria herbáceas, que completam seus ciclos de vida rapidamente. 

Nossos estudos sugerem que o banco de sementes tem potencial para regenerar apenas 

estágios iniciais de sucessão em florestas tropicais secas, mas não é suficiente para dar 

continuidade ao processo sucessional, que inclui o estabelecimento de maior proporção de 

espécies secundárias iniciais e tardias. 
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Tabela 3. 
 
Mudanças na densidade de sementes, riqueza e diversidade de espécies ao longo de uma 
cronossequência em três idades sucessionais (inicial: em regeneração a 5 anos; 
intermediário: em regeneração a 25 anos; tardio: em regeneração a mais de 45 anos) no 
estado do Ceará, nordeste do Brasil. Letras iguais indicam ausência de significância. As 
idades sucessionais que não compartilham a mesma letra do sobrescrito diferem 
significativamente (P ≤ 0,05).  

Inicial Intermediário Tardio 
Densidade (sementes por 0.75 m²) 

   
Árvores 5 ± 10a 3 ± 3a 3 ± 3a 
Arbustos 0 ± 1a 6 ± 9a 0 ± 2a 
Trepadeiras 19 ± 10a 10 ± 7a 2 ± 3a 

Herbáceas 136 ± 49a 79 ± 34b 62 ± 34b 

Gramíneas 25 ± 32a 20 ± 23a 5 ± 7a 
Todas as plantas lenhosas 5 ± 11a 10 ± 11a 3 ± 3a 
Todas as plantas do estrato herbáceo 181 ± 76a 110 ± 50ab 70 ± 33b 

Riqueza de espécies (espécies por 0.75 m2) 
Árvores 0 ± 0a 0 ± 0a 0 ± 0a 
Arbustos 0 ± 0a 6 ± 0a 1 ± 0a 
Trepadeiras 0 ± 0a 0 ± 0ab 0 ± 0b 
Herbáceas 2 ± 2a 1 ± 1ab 1 ± 1b 
Gramíneas 1 ± 1a 1 ± 0a 0 ± 0a 
Todas as plantas lenhosas 0 ± 0a 1 ± 0a 0 ± 0a 
Todas as plantas do estrato herbáceo 13 ± 3a 10 ± 2ab 6 ± 1b 

Diversidade de espécies (Shannon-Wiener)    

Todas as plantas lenhosas 0 ± 0a 0 ± 0a 0 ± 0a 
Todas as plantas do estrato herbáceo 1 ± 0a 1 ± 0a 1 ± 0b 
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LEGENDAS DAS FIGURAS 
 

Figura 4. Localização geográfica de três florestas tropicais secas (Sites I, II e III) no estado 

do Ceará, nordeste do Brasil.   

 

Figura 5. Mudanças estruturais do banco de sementes em três idades sucessionais de florestas 

tropicais secas no estado do Ceará, nordeste do Brasil. Densidade de sementes (a), riqueza de 

espécies (b) e índice de diversidade de Shannon Wiener (c). Letras iguais indicam ausência de 

significância. As categorias sucessionais que não compartilham as mesmas letras são 

estatisticamente diferentes (P ≤ 0,05). 

 

Figura 6. Contribuição relativa de espécies registradas no banco de sementes de três idades 

sucessionais (5 anos, 25 anos e acima de 45 anos) em florestas tropicais secas no estado do 

Ceará, nordeste do Brasil. a) Proporção de sementes germinadas representadas por plantas 

lenhosas (árvores e arbustos) e plantas do estrato herbáceo (ervas, trepadeiras e gramíneas); b) 

proporção de sementes germinadas representadas por diferentes formas de crescimento. 

 

Figura 7. Distribuição do rank de abundância das espécies presentes no banco de sementes de 

três idades sucessionais (5 anos, 25 anos e acima de 45 anos) de florestas tropicais secas no 

estado do Ceará, Brasil. Círculos brancos correspondem à herbáceas; Quadrados brancos à 

gramíneas; Triângulos brancos à trepadeiras; Quadrados pretos à arbustos e círculos pretos à 

árvores.   

 

Figura 8. Ordenação de NMDS das espécies registradas no banco de sementes de sites com 

diferentes idades sucessionais em Florestas Tropicais Secas no Ceará, Brasil.  
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Figura 9. Mudanças na densidade relativa das oito espécies mais abundantes no banco de 

sementes ao longo de uma cronossequência em florestas tropicais secas no estado do Ceará, 

nordeste do Brasil. 

 

Figura 10. Tempo de germinação do banco de semente, durante o período de dez meses, em 

diferentes idades sucessionais (5 anos, 25 anos e acima de 45 anos) de florestas tropicais secas 

no estado do Ceará, nordeste do Brasil. a) Sítio I; b) Sítio II; c) Sítio III. 
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Figura 8. 
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Figura 9.  
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Figura 10.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresentamos estudos que buscam explicar o papel do banco de sementes na 

vegetação sazonalmente seca do semiárido brasileiro. Combinamos a abordagem de 

cronossequências para analisar a similaridade entre o banco de sementes e a vegetação, a 

composição e a estrutura do banco de sementes, bem como o tempo de germinação durante a 

sucessão secundária. No manuscrito I, nós analisamos a similaridade entre banco de sementes 

e a vegetação existente, e avaliamos as contribuições relativas da persistência e da dispersão 

de sementes na formação do banco de sementes ao longo da sucessão secundária. Nossa 

contribuição com esse primeiro estudo foi verificar que o banco de sementes de florestas 

tropicais secas, possui uma composição florística dissimilar da vegetação, e que a dispersão e 

a persistência de sementes, possuem basicamente a mesma importância em formar o banco de 

sementes do solo. Esses resultados sugerem que os bancos de sementes em florestas tropicais 

secas são em grande parte, o resultado de altas taxas de dispersão e da persistência de espécies 

anuais alóctones que contribuem para dissociar as composições de banco de sementes e 

vegetação. 

No manuscrito II, nós analisamos a densidade de sementes, os parâmetros de 

comunidade (riqueza e diversidade de espécies) e o tempo de germinação ao longo da 

sucessão. Nossa contribuição com esse segundo estudo foi verificar que ao longo da 

cronossequência, ocorre diminuição da densidade de sementes e dos parâmetros de 

comunidade avaliados. As herbáceas (ervas e gramíneas) dominaram o banco de sementes em 

todas as idades das cronossequências, e não houve diferença entre as categorias sucessionais e 

o tempo de germinação dos três sítios avaliados. Juntos, esses resultados demonstram que, a 

sucessão secundária de florestas tropicais secas, deve perder muitas sementes persistentes ao 

longo do tempo, principalmente de espécies herbáceas, e a entrada de sementes por meio da 

dispersão não é suficiente para manter os parâmetros de riqueza e diversidade de espécies.   

 Como conclusão, chamamos a atenção para algumas sugestões a partir de nossos 

resultados: (1) esforços de restauração ecológica devem levar em conta o fato de o banco de 

sementes não ser tão importante para a regeneração natural; (2) ainda assim, considerando que 

o banco de sementes diminui suas características estruturais a partir de estádios 

intermediários, projetos de reflorestamento com transposição de solo, podem levar em 

consideração apenas o solo de áreas em estádios iniciais; (3) a germinação de algumas 

sementes após o tratamento com o fitohormônio, evidenciou a importância da realização de 
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experimentos de banco de sementes associados à quebra de dormência. Assim, minimizar as 

limitações encontradas para os estudos de bancos de sementes pode melhorar a compreensão 

da sucessão secundária em florestas secas, já que se pode evitar que as sementes viáveis 

persistentes sejam subestimadas. Portanto, encontramos resultados significativos que ampliam 

o conhecimento sobre a ecologia dos bancos de sementes, a fim de complementar estudos que 

buscam definir políticas e estratégias de restauração em ecossistemas secos. 
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