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RESUMO
Este estudo foi realizado em 15 propriedades do Projeto de Desenvolvimento
Sustentável (PDS) virola jatobá, Anapú-PA. Para a análise do banco de sementes e
elaboração de um guia de plântulas de uma floresta ombrófila densa, foram instaladas
parcelas permanentes com dimensões de 50m x 50m, subdivididas em 25 subunidades
de 10m x 10m, dentre as 25 subparcelas, foram sorteadas cinco para a coleta de solo
juntamente com a serapilheira a uma profundidade de cinco cm. As amostras foram
homogeneizadas ainda no local de coleta para retirada de uma amostra composta.
Posteriormente, foram distribuídas em 12 bandeja de plástico, com três cm de
profundidade de solo (cada parcela teve três repetições). Foram identificadas 10
espécies, pertencentes a sete famílias, a maior ocorrência de espécies foram nas
famílias Linderniaceae (três) e Melastomataceae (duas), o banco de sementes da área
analisada foi dominado principalmente por espécies pioneiras. As espécies identificadas
foram ilustradas para a elaboração do guia de plântulas.
PALAVRAS-CHAVE: banco de sementes, identificação botânica, regeneração natural.

ANALYSIS OF THE SEED BANK IN A NATIVE FOREST AREA FOR THE
ELABORATION OF A SEEDLING GUIDE IN PDS VIROLA JATOBÁ, ANAPÚ - PA,

BRAZIL

ABSTRACT
This study was carried out in 15 properties in Sustainable Development Project (PDS)
virola jatobá, Anapú-PA. For the analysis of the seed bank and elaboration of a guide of
plants of a dense ombrophilous forest, permanent plots with dimensions of 50 m x 50 m
were installed, subdivided into 25 subunits of 10 m x 10 m, among the 25 subplots, 5
were drawn for soil collection together with litter at a depth of 5 cm. The samples were
homogenized at the collection site to remove a composite sample. Subsequently, they
were distributed in 12 plastic trays, with 3 cm of soil depth (each plot had 3 replications).
Ten species were identified, belonging to 07 families, the highest occurrence of species
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were in the families Linderniaceae (three) and Melastomataceae (two),  the seed bank of
the analyzed area was mainly dominated by pioneer species.. The identified species
were illustrated for the elaboration of the plantula guide.
KEYWORDS: seed bank, botanical identification, natural regeneration.

INTRODUÇÃO
A ocupação pioneira da Amazônia ocorreu na década de 70 com projetos de

incentivo do governo, desde então o desmatamento se tornou um dos principais
problemas enfrentados pelo país, atrelado a isso está a perda da biodiversidade e os
impactos ambientais (NUNES, 2018). Nas áreas de floresta na região Amazônica a
conservação da biodiversidade ainda é um dos maiores desafios, pois apesar de existir
muitas medidas e leis que amparam tais regiões, ainda não há uma aplicação e
fiscalização adequada, fazendo com que continuem os processos antrópicos (VAL;
MARCOVITCH, 2019).

Segundo Duarte et al. (2020) a dinâmica de desmatamento na Amazônia vem
variando ao longo do tempo e no espaço, e está fortemente associada a diversos
fatores intrínsecos de cada região, tais como a economia, manejo do solo e aspectos
culturais, incêndios, comércio ilegal de madeiras, expansão de atividade agropecuária,
aumento da densidade populacional e incentivos fiscais.

Apesar das legislações e incentivos crescentes no amparo da conservação da
biodiversidade, ainda há um longo caminho a percorrer, sendo que de acordo com
Stehmann e Sobral (2017), se conhece apenas uma parte e dessa parte cerca de 3.286
espécies já estão ameaçadas de extinção para a biota brasileira, das quais 1.173 são
animais e 2.113 são plantas. Desta forma é de suma importância a identificação dessas
plantas, seja em forma de plântulas, mudas ou na vida adulta, e a identificação correta
das espécies é um dos pré-requisitos para o sucesso do manejo da biodiversidade de
forma racional de uma floresta (CABRAL et al., 2016).

O banco de sementes é um mecanismo de regeneração natural das espécies
tropicais, este consiste em um depósito de sementes viáveis provenientes das plantas
locais e daquelas vindas por diferentes meios de dispersão, sendo que a existência de
depósito de sementes garante que a floresta será renovada a cada perturbação,
envolvendo diversos fatores fisiológicos (dormência) a ambientais ou ecológicos -
luminosidade, temperatura, umidade, predação, entre outros (SECCO et al., 2019).

Outro mecanismo envolvido na biodiversidade das florestas é a sucessão
ecológica, que pode ser definida como um processo de mudanças na estrutura das
comunidades, com organismos fundadores, inibidores e competidores que modulam a
colonização do substrato, facilitando ou inibindo a chegada de novos organismos
(SILVA et al., 2017).

A capacidade de se reconhecer as plântulas e plantas jovens na mata é de
grande valor para se estabelecer a dinâmica de populações das mesmas e o manejo
silvicultural de matas semelhantes, pois para as espécies chegarem a fase adulta,
várias etapas precisam ser superadas, desde a produção de sementes pela planta-mãe,
até a chegada dessas sementes ao solo e possível germinação (SILVA et al., 2018).

Para Cabral et al., (2016) a identificação correta das espécies é um dos pré-
requisitos para o sucesso do manejo da biodiversidade de forma racional, ou seja,
propiciando a continuidade das espécies. O uso de nomes vernaculares durante a
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identificação pode causar a superexploração de espécies e a exploração de espécies
raras, como por exemplo, a espécie Couratari guianensis, popularmente chamada de
“tauari” nos inventários florestais, podem agrupar várias espécies até mesmo de
gêneros diferentes associadas àquele único nome popular, mesmo com esse fato
explicito de erros, ainda não existe uma ferramenta que garanta mais precisão na
identificação botânica de espécies florestais (PROCÓPIO; SECCO, 2008).

A busca por informações fidedignas no âmbito da botânica é agravada pela
escassez de botânicos taxonomistas que atuem na região, mais especificamente no
processo de identificação botânica de espécies Amazônicas, o que leva a substituição
do profissional por nativos conhecedores da floresta (parataxonomos), os quais adotam
nome vernacular, popular ou não científico na determinação das espécies para posterior
substituição pelo nome cientifico (HADLICH et al. 2018).

A identificação botânica é necessária para dar subsídios a estudos taxonômicos;
auxiliar na elaboração de trabalhos científicos sobre a flora de uma determinada região;
determinar as espécies de um inventário; facilitar o conhecimento de plantas medicinais
e tóxicas com o objetivo de melhor utilizá-las e controlá-las; armazenar exemplares de
todas as espécies possíveis para identificação de outras espécies por comparação
(URSI et al., 2018).

Desta forma o objetivo deste trabalho foi analisar o banco de sementes e
elaborar uma guia de identificação das espécies regenerantes de uma floresta ombrófila
densa de terra firme não manejada no Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS)
Virola-Jatobá, Anapú, Pará.

MATERIAL E MÉTODOS
Caracterização da área

A área de obtenção de sementes foi em uma região de manejo florestal
localizada no território do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Virola-jatobá,
criado em 2002, considerada uma área de 32.345 ha, localizada no município de Anapú,
sudoeste do Estado do Pará, situada à Rodovia BR 230 Transamazônica, Km 120,
norte (Gleba Belo Monte) nas coordenadas geográficas 03º04' 58'' S de latitude e
51º23'11'' W de longitude.

Metodologia
A metodologia empregada para a instalação e medição das parcelas

permanentes foi baseada em Silva et al. (2005), a saber: as parcelas permanentes
instaladas tiveram dimensões de 50 m x 50 m (0,25 ha), e foram subdivididas em 25
subunidades de 10 m x 10 m, com fins de facilitar a localização e o controle. Dentre as
25 subparcelas, foram sorteadas cinco para a realização da coleta de solo para
análise do banco de sementes.

A coleta em campo foi realizada em 2 de Dezembro de 2014. As amostras de
solo foram coletadas com auxilio de gabarito de madeira de 0,5 m x 0,5 m (0,25 m2)
para padronização das amostras, foram colocadas na superfície do solo e coletadas a
uma  profundidade de 5 cm.

As amostras foram homogeneizadas ainda no local de coleta para retirada de
uma amostragem composta e armazenadas em saco de plásticos para o transporte
para viveiro. As porções de solos coletadas, foram distribuídas em 12 bandejas de
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plástico, com 3 cm de profundidade de solo (cada parcela teve três repetições),
posteriormente foram acondicionadas em viveiro com sombreamento de 80% de
radiação solar simulando a sombra das espécies clímax e irrigadas diariamente,
conforme a figura 1.

Fonte: Autores (2020)

Após cada fluxo de emergência, a identificação das plântulas foi realizada
quando apresentaram tamanhos ou estrutura vegetal que permitisse o  reconhecimento,
contadas e retiradas das bandejas. Este procedimento foi repetido a cada 30 dias, para
cada contagem foi realizado o revolvimento do solo para estimular novos fluxos de
emergência. Assim, totalizando quatro coletas em 120 dias depois da instalação do
experimento.

As plântulas de todas as espécies identificadas e coletadas foram depositadas
no herbário da UFPA e posteriormente, confirmação da identificação com auxílio de
literatura especializada e por método de comparação no herbário da Embrapa
Amazônia Oriental localizada em Belém. Os nomes científicos foram corrigidos e
atualizados através do banco de dado do Missouri Botanical Garden disponível em
(www.mobot.org/tropicos) e com literatura específica. Após a identificação e atualização
dos nomes científicos, foram realizadas as ilustrações botânicas para cada espécie e
trabalhada em programa Photoshop para organização do guia.

Com a ilustração de espécimes é possível destacar com precisão formações da
planta, isso permite uma observação mais precisa das estruturas anatômicas e até
microscópicas (como através de uma fotografia, por exemplo) seriam complexas e
menos acessíveis. A terminologia usada na elaboração do guia de plântulas foi baseada
por: Manual of leaf architecture : morphological description and categorization of
dicotyledonous and net-veined monocotyledonous angiosperms (1999).

FIGURA 1- Implantação do experimento com sombreamento a
80%

www.mobot.org/tropicos
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificadas 10 espécies, pertencentes a sete famílias (quadro  1).
As famílias com maior ocorrência de espécies foram: Linderniaceae (três),

Melastomataceae (duas).

QUADRO 1- Espécies ocorrentes no banco de sementes em solo
em área de floresta nativa do PDS Virola Jatobá – Pará.

Guia ilustrativo das espécies encontradas no banco de sementes

Espécie: Cecropia obtusa Trécul
Nome popular: Embaúba
Família: Urticaceae

FIGURA 2- Cecropia obtusa

A plântula apresenta folhas simples,
oblongo-lanceoladas, com ápice agudo, limbo de
margem crenada, com nervura principal e
secundárias do tipo peninérvea. O sistema
radicular é constituído por raízes ramificadas.

Fonte: Autores (2020)

Família Espécie
Urticaceae Cecropia obtusa Trécul
Rutaceae. Galipea sp.
Malvaceae Guazuma sp.

Linderniaceae Lindernia sp. 1
Linderniaceae Lindernia sp. 2
Linderniaceae Lindernia sp. 3

Melastomataceae Miconia sp.
Melastomataceae Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin
Phyllanthaceae Phyllanthus sp.

Asteraceae Vernonia cinerea (L.) Less.
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Espécie: Galipea sp.
Nome popular: Laranjinha branca
Família: Rutaceae

A plântula apresenta folhas simples,
alternadas, pecioladas, oblongo-lanceoladas, com
ápice agudo, com nervura principal e secundárias. O
sistema radicular é constituído por raiz axial.

Fonte: autores (2020)

Espécie: Guazuma sp.
Nome popular: Embira
Família: Malvaceae

A plântula apresenta folhas simples,
alternadas, pecioladas, oblongo-lanceoladas,
com ápice acuminado, com nervura principal e
secundárias do tipo peninérvea. O sistema
radicular é constituído por raízes ramificadas.

Fonte: Autores (2020)

FIGURA 3- Galipea sp

FIGURA 4- Guazuma sp.
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Espécie: Lindernia sp. 1
Família: Linderniaceae

A plântula apresenta folhas sésseis, com
nervura principal e secundárias. O sistema
radicular é constituído por raízes ramificadas.

Fonte: Autores (2020)

Espécie: Lindernia sp. 2
Família: Linderniaceae

A plântula apresenta folhas simples, elíptica,
com ápice agudo, aparentemente apenas com
nervura principal do tipo uninérvea. O sistema
radicular é constituído por raiz do tipo axial.

Fonte: Autores (2020)

FIGURA 5- Lindernia sp. 1

FIGURA 6- Lindernia sp. 2
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Espécie: Lindernia sp. 3
Família: Linderniaceae

A plântula apresenta folhas simples,
pecioladas, oval com ápice acuminado, limbo de
margem crenada, com nervura principal e
secundária do tipo peninérvea. O sistema
radicular é constituído por raízes ramificadas.

Fonte: Autores (2020)

Espécie: Miconia sp.
Nome popular: Canela de velho
Família: Melasomataceae

A plântula apresenta folhas simples, peltada,
com presença de nervuras. O sistema radicular é
constituído por raízes ramificadas.

Fonte: Autores (2020)

FIGURA 7- Lindernia sp. 3

FIGURA 8- Miconia sp.
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Espécie: Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin
Família: Melastomataceae

A plântula apresenta folhas simples,
pecioladas, oval com ápice agudo, com nervura
principal e secundárias do tipo peninérvea. O
sistema radicular é constituído por raízes
ramificadas.

Fonte: Autores (2020)

Espécie: Phyllanthus sp.
Família: Phyllanthaceae

FIGURA 10- Phyllanthus sp.

.

A plântula apresenta folhas simples,
pecioladas, oval com ápice agudo, com nervura
principal e secundárias do tipo peninérvea. O
sistema radicular é constituído por raízes
ramificadas.

Fonte: Autores (2020)

FIGURA 9- Nepsera aquatica
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Espécie: Vernonia cinerea (L.) Less.
Família: Asteracea

A plântula apresenta folhas simples,
pecioladas, oblongo-lanceoladas com ápice
acuminado, limbo de margem serrilhada com nervuras
principais e secundárias visíveis. O sistema radicular
é constituído por raízes ramificadas.

Fonte: Autores (2020)

Cecropia é um gênero formado por cerca de 70 espécies distribuídas pela
América Latina, incluindo o Brasil. São plantas pioneiras na regeneração natural de
áreas degradadas, onde fazem parte da vegetação que se estabelece inicialmente
nessas áreas (RAMOS et al., 2017).  No estudo se destacou a espécie Cecropia
obtusa, sendo conhecida como embaúba branca. Esta espécie ocorre nas regiões norte
e nordeste do Brasil (Amapá, Pará e Maranhão), principalmente em floresta de terra
firme  (BFG 2015). Como em outras espécies a morfologia da embaúba branca sofre
modificações quando passa de plântula para individuo adulto, possuem folhas com
lâminas 20-60 cm diâmetro, incisões 1/3 a 1/2 do centro, 6-12 lobadas, lobos com ápice
obtuso a arredondado; pecioladas, 15-40cm.

Pode-se considerar que Linderniaceae foi a família com maior ocorrência na
área pelo fato de que, segundo Scatigna e Mota (2016), das sete espécies do gênero
lindernia encontradas na américa do sul, quatro são encontradas no Brasil e são
características de áreas úmidas. Melastomataceae também aparece com boa
ocorrência no estudo, o mesmo foi encontrado por Leal filho et al. (2013) em floresta
semelhante, onde o banco de sementes independente da época do ano, é
predominantemente  representado por indivíduos da família Melastomataceae.

Observou-se que a composição do banco de sementes da mata estudada é
dominada por sementes do grupo ecológico das pioneiras. De acordo com Scherer e
Jarenkow (2006), a presença de espécies tolerantes à sombra, juntamente aquelas
dependentes de luz no banco de sementes, indica um bom potencial de regeneração do

FIGURA 11- Vernonia cinerea
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componente arbóreo em caso de formação de clareira ou outras perturbações na
estrutura florestal presente. Deste modo, a presença de Cecropia obtusa, Miconia,
espécies pioneiras que também se destacaram na composição florística do banco de
sementes, pode assegurar a rápida cobertura e proteção do solo exposto, acelerando o
processo de sucessão ecológica de uma possível área degradada.

CONCLUSÃO
Com este trabalho foi possível identificar 10 espécies do banco de sementes,

com isso, elaborado as guias de identificação de plântulas que auxiliará nas
identificações das espécies em regeneração nas atividades de manejo florestal, visando
assim, um melhor manejo sustentável da floresta na região. Espera-se que o estudo
realizado auxilie e amplie os conhecimentos sobre sucessão ecológica, identificação e
morfologia de plântulas na Amazônia.

Concluiu-se, ainda, que como em outras áreas de floresta tropical, o banco de
sementes da área foi dominado principalmente por espécies pioneiras que pode ser um
mecanismo eficiente na recuperação de um ambiente alterado.
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