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Valeu a sombra das folhas.  

Se não houver folhas,  
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RESUMO  
 

Inferências teóricas e empíricas sobre a partilha de recursos e dispersão de risco baseadas na 
germinação e fenodinâmica de plantas estão concentradas em estudos realizados com plantas 
de espécies anuais de desertos. Estes mecanismos devem ser padrão para espécies que 
coexistem em qualquer ambiente onde o risco de falha reprodutiva é alto, mesmo com 
severidade do clima mais amena, como no semiárido tropical brasileiro. Pretende-se 
investigar neste estudo se as espécies anuais da caatinga apresentam mecanismos que 
evidenciem essas estratégias, como por exemplo, diferenças na velocidade e assincronia de 
germinação, reprodução e ciclo de vida. A germinação e fenodinâmica das plantas anuais 
foram analisadas sob tratamentos de rega contínua e sob três regimes de rega que simularam 
eventos típicos de chuva do semiárido brasileiro (acima da média, intermediário e seco), cujo 
padrão foi definido pela análise da distribuição da precipitação de uma série temporal de 30 
anos. Para verificar se as repostas germinativas do banco no solo não foram influenciadas pela 
estrutura etária das sementes, foram realizados dois experimentos de rega contínua: 1) 
sementes provenientes da chuva de diásporos (mesma geração); e 2) sementes do banco do 
solo. A germinação de cada indivíduo foi registrada em intervalos de dois dias e a 
fenodinâmica reprodutiva e ciclo de vida em intervalos semanais. Diferenças na velocidade de 
germinação das espécies dentro e entre tratamentos foram observadas através de ANCOVA. 
Esta mesma análise foi realizada para verificar a relação entre a duração do ciclo de vida e o 
tempo de reprodução em cada tratamento. Alterações no tempo inicial de floração, duração do 
período reprodutivo e ciclo de vida entre as espécies dentro e entre tratamentos e a interação 
destes fatores foram verificadas através de ANOVA bifatorial. Os resultados mostraram que a 
velocidade de germinação foi diferente entre as mesmas espécies em diferentes tratamentos 
para pelo menos quatro espécies. Houve a formação de três grupos de espécies que se 
diferenciaram quanto à velocidade, dentro dos tratamentos. Quatro sementes do banco de 
sementes apresentaram maior velocidade de germinação quando comparadas ás da chuva de 
diásporo. Todas as espécies apresentaram germinação assincrônica independente do 
tratamento e da geração das sementes. Isso indica que as espécies apresentam mecanismos 
que favorecem a partilha de recursos interespecífica e dispersão de risco intraespecífica. Os 
eventos reprodutivos e ciclo de vida das espécies também apresentaram diferentes respostas 
interespecíficas e foram afetadas dentro dos tratamentos de precipitação. A análise de 
covariância mostrou que quanto maior o tempo de oferta do recurso maior a duração do 
período reprodutivo e ciclo de vida das espécies, com diferenças entre todos os tratamentos. 
Também houve diferenças significativas entre tratamentos, entre espécies e na interação entre 
estes para o tempo inicial de floração (p<0,001), tempo de reprodução (p<0,001) e duração do 
ciclo de vida das espécies (p<0,001). Esses dados sugerem que as espécies herbáceas da 
caatinga apresentam adaptações à imprevisibilidade na oferta do recurso água, e apresentam 
um conjunto de estratégias que favorecem a coexistência nas fases iniciais e finais do ciclo de 
vida das populações.  
 
Palavras-chave: Caatinga. Ciclo de vida. Germinação. Herbácea. Pulsos e interpulsos.  
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 ABSTRACT 
 

Theoretical and empirical inferences about resources sharing and risk spreading based on seed 
germination and plants phenodynamics are concentrated in studies of annual desert 
species. These mechanisms should be standard for species that coexist in any environment 
where the risk of reproductive failure is high, as in Brazilian tropical semiarid. This study’s 
intend is to investigate if annual species of the caatinga have mechanisms that demonstrate 
these strategies, such as germination asynchrony, differences in the germination speed, 
reproduction and life cycle. Germination and phenodynamic of annual plants were analyzed 
under continuous irrigation treatments and under three irrigation regimes, simulating rain 
events typical of the semiarid region (above average, intermediate and dry), whose standard 
was defined by analysis of the precipitation distribution in a temporal series for 30 years. To 
check if the responses of the germination in the soil seed bank were not influenced by the age 
structure of seeds, two experiments of continuous irrigation were conducted: 1) seeds from 
seed rain (same generation), and 2) seeds from the soil seed bank. The germination date of 
each individual was registered every two days and the reproductive phenodynamic and life 
cycle at weekly intervals. Differences in germination rate of species within and between 
treatments were observed using ANCOVA. This same analysis was performed to verify the 
relationship between the life cycle and reproduction time in each treatment. Changes in the 
initial time of flowering, reproductive duration period and life cycle of the species within and 
between treatments and their interaction was verified by two-way ANOVA.  The results 
showed that the germination speed was different between the same species in different 
treatments for at least four species. Was the formation of three groups of species that differed 
in terms of speed, within the treatments. Four species of the seed bank had a higher 
germination speed among the soil seed bank and the rain of seeds. All species presented 
asynchronous germination independent of treatment and seeds generation. This indicates that 
the species have mechanisms that promote the interespecific sharing of resource and 
intraspecific dispersion of risk. Reproductive events and the life cycle of species also showed 
different interespecific responses and were affected within precipitation treatments. The 
covariance analysis showed that, the longer the supply of the resource, the greater the duration 
of reproductive period and life cycle of the species, with significant differences among all 
treatments (p <0.001). There were also significant differences between treatments between 
species and the interaction among these for flowering initial time (p <0.001), reproduction 
time (p <0.001) and life cycle duration of the species (p <0.001). These data suggest that 
herbaceous species of the caatinga present adaptations to unpredictability in the supply of 
water resources, and present a set of strategies that promote coexistence in the beginning and 
final stages of the populations’ life cycle.  
   
Keywords: Caatinga. Life cycle. Germination. Herbaceous. Pulses and interpulses. 
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CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO GERAL 
 
 

Em regiões áridas e semiáridas a precipitação pluviométrica apresenta três 

características básicas: (1) baixa precipitação anual, (2) alta variação estacional e 3) 

imprevisibilidade temporal (NOY-MEIR, 1973). Nesses ambientes, o fornecimento das 

chuvas ocorre em forma de pulsos (períodos úmidos) com intervalos de interpulsos (períodos 

secos), com intensidade e duração variáveis dentre e entre anos (CHESSON et al., 2004, 

OGLE; REYNOLDS, 2004, REYNOLDS, et al., 2004, SCHWINNING et al., 2004, 

SCHWINNING; SALA 2004, SNYDER; TARTOWSKI 2006). Tais características resultam 

em flutuações ambientais temporais que determinam a regulação dos eventos de germinação e 

reprodução das espécies entre anos (PAKE; VENABLE, 1995, 1996; CLAUSS; VENABLE, 

2000), bem como a composição e a estrutura de comunidades vegetais (PUGNAIRE; 

LÁZARO 2000; GUO et al. 2002). 

Diante às alterações pluviométricas intra e interanuais e na ausência de uma 

estrutura vegetativa perene, plantas anuais que convivem nessas regiões tendem a ser mais 

vulneráveis à extinção. Desta forma, as sementes, que são a única ligação das espécies de um 

ano com o próximo (WENT, 1949), devem apresentar estratégias durante a germinação, que 

lhes permitam escapar das condições ambientais desfavoráveis e permanecer no ambiente 

(COHEN, 1966). Sob esta perspectiva, algumas teorias aplicadas para ambientes 

temporalmente variáveis assumem que espécies de plantas anuais devem evoluir traços de 

história de vida capazes de promover a persistência em face à irregularidade temporal da 

disponibilidade hídrica, e sugerem mecanismos específicos pelos quais a variabilidade da 

precipitação pode contribuir para a manutenção das espécies anuais nesses ambientes. 

(COHEN, 1966; CHESSON; HUNTLY, 1989; CHESSON et al., 2004). Para plantas anuais a 

evolução ecológica de mecanismos-resposta envolve, por exemplo: 1) especificidade das 

taxas de germinação a condições específicas de umidade como resposta positiva à condições 

específicas durante as flutuações de fornecimento das chuvas (CHESSON; HUNTLY, 1989, 

CHESSON et al., 2004, ADONDAKIS; VENABLE, 2004; FACELLI et al., 2005), 2) 

fracionamento temporal de germinação (COHEN 1966) e 3) ganho de vantagem competitiva 

atribuída a velocidade de germinação das espécies (DYER; FENECH; RICE, 2000; 

ORROCK; CHRISTOPHER, 2010). Assim, o ambiente temporalmente variável fornece 

janelas de oportunidade diferenciadas, e por possuir diferentes tipos de respostas, as espécies 
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são capazes de tirar favorecimento dos diferentes tipos de oportunidades, podendo coexistir 

em um mesmo habitat em tempos diferentes (PAKE; VENABLE, 1995).  

Assim como as diferenças interespecíficas de respostas germinativas, as 

observadas entre as fenofases podem representar adaptações morfológicas e fisiológicas das 

espécies à utilização dos recursos (KEMP; GARDETTO, 1982), como por exemplo, 

diferenças no tempo de exposição das flores, tempo de reprodução e duração do ciclo de vida 

(KEMP, 1983; ABD EL-GHANI, 1997; GHANZAFAR, 1997) favorecendo o partilha 

temporal do uso de recurso e permitindo a coexistência de um número maior de espécies 

(CHESSON et al., 2004). Alterações fenológicas reprodutivas tem sido demonstradas em 

diversos estudos realizados para regiões com irregularidade de chuva (ARONSON et al., 

1992; ABD EL-GHANI, 1997; GHANZAFAR, 1997) e diante as ponteciais alterações 

climáticas previstas para regiões sazonais (IPCC, 2007) têm sido extensivamente utilizadas 

como indicadores da vulnerabilidade das espécies às mudanças climáticas globais (BADECK 

et al., 2004; LESICA; KITTELSON, 2010; MIRANDA; PADILLA; PUGNAIRE, 2009; 

PARMESAN; YOHE, 2003; POST et al., 2001).  

Além dos mecanismos que favorecem a partilha temporal de recurso, traços de 

história de vida, como por exemplo: iteroparidade (WILBUR; RUDOLF, 2006), atraso 

(SLATKIN, 1974) e assincronia de germinação (CALLAGHAN, 1996) também evoluíram 

como mecanismos que auxiliam na manutenção das espécies no ambiente porque dispersam 

os riscos de insucesso durante o estabelecimento dos indivíduos dentre e entre anos. Estes 

mecanismos partiram da idéia desenvolvida inicialmente por Cohen (1966) com a teoria de 

dispersão de rico (“bet-hedging”), que reflete uma adaptação evolucionária facilitadora da 

persistência das espécies em condições ambientais flutuantes (COHEN 1966). Para plantas 

anuais, a produção de uma fração de sementes dormentes, estocados no banco do solo, é a 

proteção contra os riscos ambientais, dado que o fracionamento garante que a germinação 

possa ocorrer em pelo menos um ano favorável ao estabelecimento (COHEN, 1966; 

VALLERIANI, 2005; VENABLE, 2007), reduzindo os riscos de extinção entre as espécies. 

Entretanto, quando a germinação é ativada, o tempo em que a prole espalha seus eventos de 

germinação (assincronia intraespecífica de germinação) também pode atuar como uma função 

seletiva de dispersão de risco associada à incerteza do recurso (CALLAGHAN, 1996) dado a 

variação intra-anual da distribuição do recurso água. Além disso, as inferências teóricas que 

regem sobre esta estratégia podem estar envolvidas em qualquer característica do organismo 

que apresente ajustes para conviver em ambientes sob ampla variação temporal (VENABLE, 

2007). Este termo também reflete algumas expressões conhecidas, como por exemplo: “mais 
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vale um pássaro na mão do que dois voando” ou “não se deve por todos os ovos na mesma 

cesta” (BOYCE; KIRSCH; SERVHEEN, 2002).  

No semiárido brasileiro, já foi demonstrado que a distribuição dos totais 

pluviométricos, irregulares (REDDY, 1983; SAMPAIO, 1995) altera a estrutura da 

comunidade herbácea da vegetação de Caatinga entre os anos (REIS et al., 2006). Desta 

forma, esse componente cuja forma de vida predominante é de terófito (ARAÚJO et al., 2005; 

COSTA; ARAÚJO; LIMA-VERDE, 2007; RODAL et al., 2005) cujo o ciclo de vida inicia e 

termina dentro da estação favorável (RAUNKIAER, 1934), deve ser regida pela expressão 

sintética dos elementos climáticos da região, e representa um componente singular cujas 

alterações estruturais da comunidade pode ser resultante de expressões germinativas e 

fenodinâmicas diferenciadas. Estes mecanismos são pré-requisitos básicos para permanência 

das espécies em ambientes variáveis, conforme as teorias de partilha de recurso e de dispersão 

de risco, e precisam ser melhor investigados para confirmar se as plantas anuais dessa região 

apresentam padrões similares a de espécies de regiões desérticas, onde a maioria dos estudos 

estão concentrados;  ou seja, se há mecanismos que favorecem a permanência das espécies no 

ambiente variável, como já especulado por Costa e Araújo (2003) e Mamede e Araújo (2008) 

em estudos de germinação do banco de sementes do solo e demonstrados por Pereira et al., 

(1989) e Lima et al., (2007) em estudos de fenodinâmica com espécies herbáceas anuais do 

semiárido brasileiro.   

Para tanto, a germinação e a fenologia de algumas espécies anuais foram 

observadas sob os diferentes padrões de chuva que regem sobre a região, categorizados em 

anos secos, medianos e chuvosos, simulados por irrigação artificial neste estudo. 

Especificamente para a avaliação dos padrões germinativos, as observações foram conduzidas 

com sementes estocadas no banco do solo e sementes recém-dispersas provenientes da chuva 

de sementes, uma vez que a observação desses padrões apenas com sementes do banco, como 

realizados por Costa e Araújo (2003) e Mamede e Araújo (2008), podem ter sido 

influenciadas pela heterogeneidade de condições das sementes estocadas no solo, dado que as 

sementes do banco foram originadas por diversas coortes e em condições ambientais 

diferentes.  

Assim, o estudo foi dividido em dois capítulos. O capítulo 2 aborda aspectos 

sobre ajustes germinativos das espécies em diferentes níveis de umidade do solo com 

sementes do banco do solo e da chuva de sementes e o capítulo 3 avalia as diferenças 

interespecíficas no tempo de reprodução, duração do ciclo de vida com as sementes do banco 

no solo.   
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CAPÍTULO 2- PLANTAS ANUAIS SOB CLIMA TROPICAL SEMIÁRIDO 
PARTILHAM RECURSOS E DISPERSAM RISCO?: O CASO DA VEGETAÇÃO 
XERÓFILA DO NORDESTE DO BRASIL. 
 
 
RESUMO - Inferências teóricas e empíricas sobre a partilha de recursos interespecífica e 
dispersão de risco intraespecífica baseadas na germinação de plantas estão concentradas em 
estudos com espécies anuais de desertos. Isso deve ser padrão em todos os ambientes onde o 
risco de falha reprodutiva é alto, mesmo com severidade do clima mais amena, como no 
semiárido tropical brasileiro. Analisamos a velocidade e assincronia de germinação de oito 
espécies anuais presentes no banco de sementes do solo da vegetação de Caatinga em 
tratamentos de rega que simularam anos de chuva típicos da região: chuvosos, normais e 
secos. Para verificarmos se os resultados não foram influenciados pela estrutura etária criada 
no banco no solo, analisamos também a germinação de sementes provenientes da chuva de 
diásporos, mesma geração. As espécies responderam diferentemente às condições de umidade 
entre tratamentos e em um mesmo tratamento. Nos tratamentos úmido e seco houve a 
formação de pelo menos três grupos de espécies que se diferenciaram quanto a velocidade de 
germinação. Entre tratamentos, quatro espécies também apresentaram diferenças 
germinativas, com maior velocidade em tratamentos medianos e chuvosos. Na análise 
comparativa de sementes da chuva de diásporos e do banco do solo, quatro espécies do banco 
apresentaram maior velocidade. Quanto à assincronia de germinação, todas as espécies 
analisadas espalharam a germinação dos indivíduos no tempo, independente do tratamento e 
da geração das sementes. Isso indica que as espécies apresentam mecanismos que favorecem 
a partilha de recursos interespecífica a dispersão de risco intraespecífica. Em resumo nossos 
resultados sugerem que as plantas anuais da caatinga apresentam estratégias eficazes para 
garantir seu sucesso futuro e persista no ambiente imprevisível do semiárido brasileiro. 
 
Palavras-chave: Banco de Sementes. Chuva de sementes. Herbáceas. Germinação. Pulsos e 
interpulsos.  
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2.1 Introdução  

 

A germinação é considerada uma fase crítica no ciclo de vida das plantas 

(HARPER, 1977), especialmente das que ocorrem em ambientes com alta variação na oferta 

de água, como nos climas áridos e semiáridos. Nessas regiões a disponibilidade de água está 

sujeita a pulsos de chuvas e interpulsos de seca, ambos de intensidade e duração variáveis 

(OGLE; REYNOLDS, 2004; REYNOLDS et al., 2004; SCHWINNING et al., 2004; 

SNYDER; TARTOWSKI, 2006). Essa imprevisibilidade de chuvas pode ocasionar falha no 

sucesso reprodutivo das espécies logo após a germinação das sementes (BEATLEY, 1967; 

BASKIN; BASKIN, 1982). Em plantas anuais as sementes são a única ligação das espécies 

entre os anos (WENT, 1949), e alguns mecanismos podem ter sido selecionados para garantir 

que as espécies possam responder adequadamente às condições ambientais prevalecentes, 

reduzir os riscos associados à germinação e maximizar suas chances de persistência no 

ambiente (COHEN, 1966; VENABLE; LAWLOR, 1980).  

Compreender a germinação das espécies de plantas que convivem em ambientes 

imprevisíveis é importante para esclarecer sua ecologia e evolução. Vários estudos têm 

mostrado a importância de estímulos ambientais, como temperatura, luz e disponibilidade 

hídrica, na germinação das sementes (QI; REDMAN, 1993; BASKIN; BASKIN, 1998; 

CLAUSS; VENABLE, 2000; ADONDAKIS; VENABLE, 2004; FACELLI; CHESSON; 

BARNES, 2005) sendo a água um dos fatores de maior influência (EVANS; 

ETHERINGTON, 1990). Acredita-se que a quantidade de água absorvida por uma semente 

antes da emergência seja espécie-específica (HADAS; RUSSO, 1974), mas há diferenças 

interespecíficas que podem alterar as taxas de germinação, de modo que espécies diferentes 

podem ser favorecidas em anos diferentes (CHESSON et al, 2004). Por exemplo, espécies 

mais exigentes devem ser mais favorecidas em anos de maior disponibilidade hídrica, ao 

passo que outras espécies levam vantagem em anos mais secos. Essas diferenças 

interespecíficas resultam na partilha temporal de uso de recursos e, conseqüentemente, 

facilitam a sobrevivência e a coexistência das espécies em ambientes imprevisíveis (PAKE; 

VENABLE, 1996; CHESSON et al., 2004; FACELLI; CHESSON; BARNES, 2005). 

Contudo, a velocidade de germinação também é importante. Por um lado, espécies de 

germinação precoce podem apresentar maior vantagem competitiva sobre as de germinação 

tardia (DYER; FENECH; RICE, 2000; VERDÚ; TRAVESET, 2005; ORROCK; 

CHRISTOPHER, 2010), mas por outro lado podem estar sujeitas a riscos, uma vez que 

podem sofrer com secas episódicas (CLAUSS; VENABLE, 2000). Entretanto, o tempo em 
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que a prole espalha seus eventos de germinação (assincronia intraespecífica de germinação) 

pode atuar como uma função seletiva de dispersão de risco associada à incerteza do recurso 

(CALLAGHAN, 1996) e permitir maiores chances para que as espécies se mantenham no 

ambiente. 

A teoria da dispersão de risco (“bet-hedging”) assume que traços da história de 

vida dos organismos devem evoluir em favor da redução dos riscos impostos por restrições 

ambientais (COHEN, 1966; VALLERIANI, 2005; VENABLE, 2007). Mecanismos que 

favorecem a dispersão de eventos no tempo, como por exemplo, a dormência de sementes em 

plantas anuais (COHEN, 1966; ADONDAKIS; VENABLE, 2004) a diapausa variável em 

crustáceos (HAIRSTON; MUNNS, 1984), e insetos (HOPPER, 1999) e a expressão 

fenotípica variável em briozoários (CALLAGHAN, 1996) e bactérias (BEAUMONT et al. 

2009) são relatados como estratégias que permitem que sob condições ambientais 

desfavoráveis as espécies não sejam completamente extintas. No entanto, embora a dormência 

de sementes possa reduzir os riscos de extinção das espécies, essa estratégia reflete na 

estruturação do banco de sementes do solo, que passa a ser composto por sementes de 

características heterogêneas. Essa heterogeneidade pode provocar efeitos sobre o padrão de 

germinação das sementes do banco do solo, seja por diferenças de processos físicos e 

fisiológicos (REES; LONG, 1993) resultante da estrutura etária criada no banco do solo 

(RICE; DYER, 2001; VALLERIANI; TIELBÖRGER, 2006), ou por diferenças de expressões 

associadas às condições ambientais da época de produção da semente, dado que a qualidade 

do ambiente materno também influencia no padrão de germinação das espécies 

(TIELBÖRGER; PETRU, 2010).  

As inferências teóricas e empíricas da partilha de recursos entre espécies e de 

dispersão de risco intraespecífica baseadas na germinação de plantas estão concentradas em 

espécies anuais de desertos temperados e subtropicais (COHEN, 1966; VENABLE; 

LAWLOR, 1980; VENABLE; BROWN, 1988; PHILIPPI, 1993; PAKE; VENABLE, 1996; 

CLAUSS; VENABLE, 2000; ADONDAKIS; VENABLE, 2004; CHESSON et al., 2004; 

FACELLI et al., 2005; VALLERIANI, 2005; VENABLE, 2007). Possivelmente, a partilha de 

recursos e a dispersão de riscos ocorrem em qualquer ambiente onde o risco de falha 

reprodutiva das espécies é alto, mesmo que a severidade do clima seja mais amena que em 

deserto, como no semiárido tropical do Brasil, cuja estação chuvosa também é marcada por 

alta imprevisibilidade intra- e interanual (ver REDDY, 1983; SAMPAIO, 1995). 

A vegetação dominante na área semiárida do Brasil é uma savana decídua 

espinhosa (COLE, 1960), conhecida localmente por Caatinga (ANDRADE-LIMA, 1981); 
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apresenta componente herbáceo constituído predominantemente por terófitos (ARAÚJO et 

al., 2005; COSTA; ARAÚJO; LIMA-VERDE, 2007; RODAL et al., 2005), plantas que 

completam seu ciclo de vida dentro da estação chuvosa (RAUNKIAER, 1934) e que 

predominam no banco de sementes do solo (COSTA; ARAÚJO, 2003; MAMEDE; ARAÚJO, 

2008). Embora o foco dos estudos do banco de sementes no solo da caatinga tenha sido 

conhecer a composição florística e a velocidade de germinação, esses autores especularam a 

ocorrência de uma regulação do tempo inicial de germinação entre e dentre as espécies anuais, 

ou seja, assincronia intrapopulacional. Neste caso, não é possível afirmar se as respostas 

germinativas do banco de sementes no solo resultam de possíveis ajustes ao evento 

estocástico de precipitação, ou se resultam de respostas a diferenças de viabilidade das 

sementes produzidas por plantas de diferentes gerações.  

Neste estudo nós investigamos a hipótese de que plantas anuais da caatinga 

apresentam partição interespecífica de recursos e dispersão de risco intrapopulacional. Se 

existir partilha interespecífica de recurso, esperamos que as espécies germinem em tempos 

diferentes sob um mesmo tratamento e apresentem velocidades de germinação diferentes entre 

tratamentos distintos. Se existir dispersão de risco, a curva de germinação de populações 

provenientes tanto de sementes do banco no solo independente do tratamento, como da chuva 

de diásporos, ocorrerá em forma de vários picos ao longo do período de germinação. Além 

disso, as sementes provenientes do banco deverão apresentar maior velocidade de 

germinação. Para testarmos isso, analisamos as respostas germinativas inter- e intraespecíficas 

de sementes provenientes do banco a tratamentos de pulsos e interpulsos de duração variável 

e da chuva de diásporos sob rega contínua, em experimentos em casa de vegetação. 
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2.2 Material e Métodos  

 

O banco de sementes no solo da caatinga é constituído predominantemente por 

espécies anuais (COSTA; ARAÚJO, 2003; MAMEDE; ARAÚJO, 2008) com sementes 

pequenas, geralmente com diâmetro menor que 1,5 mm (MAMEDE; ARAÚJO, 2008). 

Para verificar se a disponibilidade de água e a estrutura etária do banco de 

sementes no solo influenciariam nas respostas germinativas de espécies anuais do semiárido 

brasileiro, foram realizados dois experimentos em casa de vegetação, de fevereiro a julho de 

2010, com o material proveniente do banco de sementes no solo e da chuva de diásporos 

coletados na vegetação de Caatinga da Reserva Natural Serra das Almas.  

 

2.2.1 Caracterização do sitio estudado  

 

A Reserva está localizada no município de Crateús, Ceará, Brasil. A área de coleta 

do material tem um hectare de área e está dividida em 100 parcelas permanentes, contíguas de 

10 x 10 m cada, situada a cerca de 300 m a.n.m (5º6’58.1” S, 40º52’19.4” W - 5º6’57.6” S, 

40º52’23.1” W e 5º7’01.4” S, 40º52’20.1” W-5º7’00.8” S, 40º52’23.1” W) em solo da classe 

planossolo. A área corre sob uma precipitação média anual de 630 mm, distribuída de forma 

variável no período de três a cinco meses do verão-outono, com média mensal dentro da 

estação variando de 3,5 a 183 mm. Entre os anos, a cada período de dois a três anos, a 

precipitação total fica abaixo da média, anos considerados de seca, intercalados com de ciclos 

de três a quatro anos de precipitação mediana ou acima da média. A média anual de 

temperatura para o local é de 27° C, variando de 26° C nos meses mais frios a 29° C, no mês 

mais quente.  

 

2.2.2 Coleta do banco de sementes no solo e chuva de diásporos 

 

Foi delimitada a área de um hectare dividida em 100 parcelas consecutivas de 10 

x 10 m, Numeramos de 1 a 100 as parcelas pré-existentes e sorteamos 50 números ao acaso 

para indicar as parcelas a serem amostradas. No centro de cada uma dessas 50 parcelas, 

retiramos uma alíquota de solo com dimensões de 0,25 m-2 na profundidade de 0 a 2 cm, 

incluindo a serapilheira. Essa profundidade foi adotada com base em Facelli et al. (2005), que 

ressaltaram que nos 2 cm superficiais do solo de regiões áridas e semiáridas se encontra cerca 

de 90% das sementes. Para retirar a alíquota usamos uma estrutura de madeira de 50 x 50 x 2 
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cm. Após a coleta, acondicionávamos as amostras em sacos plásticos pretos e as levamos à 

casa de vegetação para a montagem dos experimentos. Antes da montagem triamos o material 

da serapilheira e acrescentamos ao solo a fim de diminuir o volume de material. Coletamos 

alíquotas de solo no final da estação seca, na primeira quinzena de dezembro de 2009, por ser 

o período de máxima acumulação de sementes no solo.  

Coletamos a chuva de sementes no centro das outras 50 parcelas, isto é, as que 

não tinham sido sorteadas para amostrar o banco de sementes no solo. No centro de cada 

parcela instalamos um coletor de 0,25 m-2, confeccionado com tecido de fibra sintética preso a 

canos de PVC e suspenso a 10 cm do solo. O material de cada coletor foi recolhido na ultima 

semana de cada mês, de junho de 2009 a dezembro de 2010. No laboratório, o material foi 

separado em sementes e miscelânea (folhas, ramos etc.) e armazenado em frascos plásticos 

tampados sobre a bancada do laboratório (temperatura média de 32.8 ± 3.3°C, e umidade do 

ar de 48.2 ± 17.7%) até a montagem do experimento de germinação. 

 

2.2.3 Montagem dos experimentos em casa de vegetação 

 

Os experimentos de germinação com as sementes do banco e da chuva foram 

realizados na casa de vegetação da Universidade Federal do Ceará, situada a cerca de 350 km 

do sítio amostrado. A casa de vegetação é coberta com telhas de fibra de vidro translúcidas e 

fechadas nas laterais com telas de nylon de malha de 1 mm de lado (Figura 1). Sobre as 

bancadas da casa de vegetação foram colocadas 250 células de PVC (0,4 m-2 e 20 cm de 

profundidade). Cada célula foi preenchida com solo nativo previamente esterilizado (45 

minutos a 121°C e 1 atm) e em pousio por 40 dias (Mamede and Araújo 2008).  

No início de fevereiro de 2010, as amostras do banco de sementes do solo foram 

adicionadas ao material triado da serapilheira da parcela correspondente. O volume total de 

cada parcela (solo e serrapilheira) foi dividido equitativamente em quatro partes e disposto 

sobre o substrato nas células de PVC. A cada célula foi atribuído aleatoriamente um dos 

quatro tratamentos de precipitação, perfazendo um total de 200 células, 50 para cada 

tratamento. A temperatura média durante o experimento em casa de vegetação foi de 32.7 ± 

3.9°C, e a umidade relativa do ar variou de 47 – 77%.  

Em junho de 2010, o material triado da chuva de diásporos no campo foi 

homogeneizado por parcela e distribuído igualmente em 50 células de PVC, cujo solo havia 

recebido o mesmo tratamento descrito acima. Essas células foram irrigadas diariamente e 
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observadas até o período final da germinação. Neste período a temperatura foi de 33.4 ± 5°C e 

a umidade relativa do ar variou de 52 – 89%.    

 

 

     

 

Figura 1. Casa de vegetação onde foi realizado o experimento. a) bancadas onde foram dispostas as células de 
germinação e b) células com sementes germinadas nos diferentes tratamentos de precipitação. 

 

 

2.2.4 Tratamentos de irrigação 

 

Cada tratamento foi definido com base na duração total e no número e duração 

dos pulsos e interpulsos de cada período chuvoso, considerando anos com precipitação abaixo 

da média (anos secos), na média (anos normais) e acima de média (anos úmidos). Para isso 

analisamos a duração do período chuvoso e a distribuição das chuvas dentro de cada período 

numa série de 30 anos (1988 a 2009) do posto pluviométrico próximo à área de estudo 

(http://www.funceme.br) e caracterizamos cada ano como:  

 T1 – anos chuvosos: 140 dias de duração da estação chuvosa e precipitação > 800 mm 

(acima da média); 

 T2 – anos normais: 125 dias de duração da estação chuvosa e precipitação entre 600 e 

800 mm. 

 T3 – anos secos: 95 dias de duração da estação chuvosa e precipitação total anual < 600 

mm. 

Consideramos pulso o número de dias consecutivos com precipitação maior que 

10 mm. Definimos como interpulso o numero número consecutivo de dias com ausência de 

chuva ou com precipitação menor que 10 mm. A partir dessas informações, os tratamentos 

A B 
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foram definidos conforme descritos na Tabela 1. A quantidade de água do pulso foi definida 

pela quantidade mínima necessária para manter o solo na capacidade de campo. Para 

determinar a capacidade de campo, irrigamos diariamente cinco células controlando a 

quantidade de água colocada até que o excesso fosse drenado. A curva de calibração 

também foi utilizada para monitorar diariamente a umidade do solo em cada tratamento. 

Para encontrar a curva de calibração foram realizadas mensurações do teor de umidade ao 

longo do tempo, em cinco células selecionadas para este procedimento. Inicialmente a 

quantidade de água era medida e acrescentada ao volume de solo pré-definido, depositado 

nas células. Após o acréscimo da água eram observadas as informações dadas pelos 

sensores de bloco de gesso instalados a 10 cm de profundidade do solo, pelo leitor 

Delmhorst, modelo KS-D1. Esse procedimento foi repetido até chegar ao ponto de 

saturação da capacidade de campo do solo e estabilização da leitura no aparelho, com cinco 

repetições, de onde posteriormente foi construída a curva de umidade do solo. 

 

 

 

Tabela 1. Tratamentos de irrigação aplicados ao experimento de germinação de plantas anuais presentes no 

banco de sementes do solo de uma área de caatinga. Os tratamentos simulam o tempo total de cada período 

chuvoso e o padrão de distribuição dos pulsos (dias com rega P) e interpulsos (dias sem rega I) de cada evento 

característico. T1 refere-se ao tratamento chuvoso, T2 ao tratamento normal, T3 ao tratamento seco e T4 ao 

tratamento controle (solo na capacidade de campo o tempo todo). 

 

Tratamentos P I P I P I P I P I P I P Duração 

T1 24 14 25 13 29 17 18 - - - - - - 140 dias 

T2 15 11 13 16 14 15 17 13 11 - - - - 125 dias 

T3 03 09 02 12 03 19 06 13 02 16 04 04 02 95 dias 

T4  0  0  0  0  0  0  140 dias 

 

 

2.2.5 Emergência das plântulas e seleção das espécies 

 

Como é muito difícil separar sementes pequenas do solo, usamos a técnica de 

emergência de plântulas (BROWN, 1992) para investigar a composição florística do banco de 

sementes e selecionar as espécies para o estudo.  
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A cada dois dias inspecionávamos as plantas que germinaram e marcávamos cada 

indivíduo germinado com plaquetas numeradas. Consideramos como um indivíduo a planta 

germinada que, no nível do solo, não apresentasse conexão com outros indivíduos. 

Agrupamos os indivíduos germinados em morfotipos e completamos sua identificação 

taxonômica quando floresceram. Com esses dados fizemos a análise de velocidade e curva de 

germinação de cada espécie. 

Para as análises comparativas, selecionamos apenas as espécies com pelo menos 

10 indivíduos em todos os tratamentos de germinação, tanto do banco quanto da chuva de 

sementes. As espécies selecionadas foram: Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 

(Amaranthaceae), Dicliptera ciliaris Juss. (Acanthaceae), Ipomoea polymorpha Roem & 

Schult. (Convolvulaceae), Mimosa camporum Benth. (Leguminosae), Mimosa quadrivalvis L. 

var. leptocarpa (DC.) Barneby (Leguminosae), Panicum trichoides Sw. (Poaceae), Senna 

obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby (Leguminosae) e Wissadula amplissima (L.) R.E.Fr. 

(Malvaceae). Para analisar as curvas de germinação consideramos apenas as espécies com um 

número mínimo de 80 indivíduos. 

 

2.2.6 Análise de dados 
 
 

A velocidade de germinação de cada espécie foi expressa como uma porcentagem 

do total de plântulas emergidas, com os dados transformados em arco seno, para ambos os 

experimentos, de acordo com as sugestões de Santana e Ranal (2004). A significância das 

diferenças no tempo de germinação das espécies entre tratamentos, entre espécies no mesmo 

tratamento e entre sementes de origens diferentes (banco e chuva de diásporos) foram testadas 

por análise de covariância (ANCOVA) com teste de comparações múltiplas de Scheffé a 

posteriori, no programa STATISTICA 7 (STATSOFT, INC. 2005). 

Para a comparação da velocidade de germinação, nós agrupamos os tratamentos 

em: úmido, normal e seco. Os tratamentos úmidos incluíram a rega contínua (T4) e o chuvoso 

(T1), ao passo que o tratamento normal foi o T2 e o seco, o T3. Se não detectávamos 

diferenças estatísticas significativas entre esses três grupos de tratamentos, considerávamos 

apenas dois grupos: úmido (T4 + T1) e seco (T2 + T3). As curvas de germinação em ambos 

os experimentos foram traçadas a partir dos dados de contagem diária de indivíduos.  
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2.3 Resultados 

 

2.3.1 Velocidade de germinação das espécies no banco de sementes do solo sob diferentes 
tratamentos de irrigação  
 

A germinação em todos os tratamentos iniciou no terceiro dia de experimento, 

entretanto Dicliptera ciliaris, apresentou pequeno retardo e iniciou a germinação no quinto 

dia de observação. O boom germinativo em todos os tratamentos ocorreu igualmente no 

período das duas primeiras semanas. Após esse período a taxa de germinação diminui 

significativamente, mantendo-se constante, e cessando entre a quarta e quinta semana de 

observação.  

A umidade do solo a 10 cm de profundidade, não apresentou diferenças 

estatísticas significativas entre os tratamentos durante o período de germinação das espécies 

(p>0,05), de acordo com os dados fornecidos pelos sensores de umidade. Porém, na camada 

superficial onde as sementes germinavam, o solo permaneceu seco durante os períodos de 

interpulsos. A alternância entre intervalos secos e de umidade no solo na camada superficial 

do solo refletiu nas respostas germinativas das mesmas espécies entre tratamentos e entre 

espécies em um mesmo tratamento. . Dentre as oito espécies analisadas, quatro apresentaram 

diferenças estatísticas significativas na velocidade de germinação entre os tratamentos 

(p<0,05) (Tabela 2). Alternanthera brasiliana (ANCOVA; F1;23= 5.3962; p=0.0287) e 

Mimosa camporum (ANCOVA; F1;23= 12.2692; p=0.0028) apresentaram maior velocidade de 

germinação no tratamento que simulou períodos de maior umidade. Enquanto, Mimosa 

quadrivalvis var. leptocarpa e Wissadula amplissima apresentaram germinação mais rápida 

no tratamento intermediário, que simulou os anos normais de chuva (Tabela 2), cujos 

coeficientes de b foram mais representativos e significativamente diferentes dos apresentados 

pelo tratamento úmido e seco (ver Tabela 2). 

Nas outras quatro espécies analisadas não registramos diferenças estatísticas entre 

os tratamentos (Tabela 2). Entretanto, em um mesmo tratamento as respostas na velocidade de 

germinação também foram diferentes entre algumas espécies (Tabela 2). No tratamento 

úmido, onde os coeficientes de b foram geralmente mais altos, foi possível observar a 

presença de três grupos de espécies que se diferenciaram quanto à velocidade de germinação, 

as de velocidade baixa, intermediária e as de alta velocidade. Alternanthera brasiliana, 

Panicum trichoides e Dicliptera ciliaris caracterizam estes grupos, respectivamente (Tabela 

2). No tratamento seco também foram verificadas diferenças interespecíficas na velocidade de 
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germinação, no entanto, essas diferenças foram menos pronunciadas, com destaque para a 

espécie Panicum trichoides que apresentou maior velocidade de germinação quando 

comparadas às demais espécies.  

 

Tabela 2. Resultados da ANCOVA (F valor) e parâmetros de regressão linear (b, a) para germinação das espécies 
do banco de sementes do solo nos tratamentos experimentais. Em tratamento U, I e S, significa respectivamente: 
úmido (T1), intermediário (T2) e seco (T3). n = número de sementes germinadas. Letras minúsculas diferentes 
entre tratamentos e letras maiúsculas diferentes em um mesmo tratamento significam diferenças estatísticas 
significativas pelo teste de Scheffé (P < 0,05). 
 

Espécie Tratamento F valor n b a 

Alternanthera brasiliana U 5.3962* 626 0.0699 aAB 0.3704 
 S  443 0.0372 bAB 0.5866 
      
Dicliptera ciliares U 2.0444 ns 248 0.0485 aB 0.4203 a 
 S  211 0.0344 aAB 0.5236 a 
      
Ipomoea polymorpha U 0.2002 ns 21 0.1213 aA -0.0032 a 
 S  41 0.1107 aAB 0.2657 b 
      
Mimosa camporum U 12.2692** 142 0.1187 aA  0.1873 
 S  167 0.0268 bB 0.8385 
      
Mimosa quadrivalvis var. leptocarpa U 8.9679** 64 0.0774 aAB 0.2212 
 I  16 0.1751 b -0.3279 
 S  12 0.0407 aAB 0.4535 
      
Panicum trichoides U 1.8666 ns 169 0.1644 aA -0.1334 a 
 S  97 0.1377 aA -0.0434 a 
      
Senna obtusifolia U 3.0831 ns 1318 0.0575 aAB 0.5254 a 
 S  1326 0.0324 aAB 0.7972 a 
      
Wissadula amplissima U 5.5192* 216 0.0406 aB 0.6196 
 I  73 0.1444 b -0.0308 
 S  65 0.0410 aAB 0.5805 

 
* p-valor < 0.5; ** p-valor < 0.05; ns, não significativo. 
 
 
 

2.3.2 Velocidade de germinação das espécies com sementes provenientes do banco do solo e 

da chuva de diásporos. 

 

Similarmente ao que ocorreu nos tratamentos do banco de sementes do solo, neste 

experimento o boom germinativo também ocorreu nas duas primeiras semanas de observação. 

A germinação de sementes provenientes da coleta de chuva de diásporos também iniciou no 

terceiro dia de experimento e cessou por volta da quinta semana de observação.  

Com esta análise, observamos que a estrutura etária do banco de sementes no solo 

refletiu na velocidade de germinação da maioria das espécies. Das oito analisadas, em cinco 
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espécies a germinação de sementes da chuva de diásporos (CH) foi mais lenta quando 

comparadas as sementes do banco do solo (BS). Tal comportamento foi registrado em: 

Alternanthera brasiliana, Panicum trichoides, Ipomoea polymorpha, Mimosa quadrivalvis 

var. leptocarpa e Mimosa camporum (Tabela 3). Não verificamos diferenças significativas em 

relação à velocidade de germinação entre banco e chuva para as espécies Dicliptera ciliaris 

(ANCOVA; F1,29 = 3.4831, p = 0.0697) e Wissadula amplissima (ANCOVA; F1,26=1.9741, p= 

0.1698) e Senna obtusifolia (ANCOVA; F1,24
= 3.0831, p=0.0897). Contudo, os valores de b 

foram sempre maiores para as sementes do BS quando comparada às da chuva, o que indica 

que mesmo não sendo estatisticamente diferente, a velocidade de germinação das sementes do 

banco foi um pouco mais acelerada, exceto Panicum trichoides que apresentou 

comportamento inverso, com um coeficiente de b maior em CH (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Resultados da ANCOVA (F valor) e parâmetros de regressão linear (b, a) para germinação das 
sementes estocadas no banco de sementes do solo (BS) e das sementes recém dispersas (CH), sob rega contínua. 
n = número de sementes germinadas. Letras diferentes significam diferenças estatísticas significativas pelo teste 
de Scheffé (P < 0.05). 

Espécie Sementes F valor n b a 
Alternanthera brasiliana  CH 6.3573* 82 0.0375 a 0.3992 
 BS  294 0.0681 b 0.3868 
Dicliptera ciliaris  CH 3.4831 ns 395 0.0294 a 0.6236 
 BS  128 0.0477 a 0.4276 
Ipomoea polymorpha  CH 6.0238* 27 0.0529 a 0.5129 
 BS  10 0.1222 b -0.1286 
Mimosa camporum CH 7.6828* 148 0.0348 a 0.6774 
 BS  46 0.1162 b 0.1887 
Mimosa quadrivalvis var. leptocarpa CH 5.8887* 64 0.0347 a 0.5994 
 BS  14 0.0705 b 0.2219 
Panicum trichoides  CH 5.514* 31 0.2108 a -0.1753 
 BS  108 0.1377 b -0.0434 
Senna obtusifolia CH 1.9192 ns 488 0.0872 a 0.872 
 BS  665 0.0578 a 0.5078 
Wissadula amplissima  CH 1.9741 ns 37 0.0316 a 0.419 
 BS  105 0.4554 a 0.5512 

* p-valor < 0.5 
ns, não significativo 

 

2.3.3 Cinética de germinação das espécies  

 

A análise da cinética da germinação mostrou que as espécies exibiram padrão 

assincrônico de germinação em sementes da chuva de diásporos (mesma geração), e em 

sementes do banco do solo em qualquer tratamento de irrigação (Figura 2).  A germinação dos 

indivíduos de cada espécie foi espalhada no tempo, e apresentaram picos de germinação em 

dias diferentes, entre as espécies.  Entretanto, a assincronia de germinação foi mais evidente 
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intrapopulacional do que interespecífica. Dicliptera ciliaris foi a única espécie que apresentou 

pequeno ajuste temporal no tempo inicial de germinação em relação às outras espécies. 

 

 
 
 
 
 
Figura 2. Curva de germinação das sementes do banco do solo nos diferentes tratamentos de precipitação (A – 

D) e das sementes recém dispersas sob rega contínua (E). (A) Tratamento chuvoso, (B) Tratamento 

intermediário, (C) Tratamento seco, (D) Tratamento controle.  O número de indivíduos por dia (eixo y) é dado ao 

longo de um eixo temporal (eixo x). T1 = início da irrigação. 
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2.4 Discussão 

 

 
2.4.1 Velocidade de germinação das espécies no banco de sementes do solo sob diferentes 
tratamentos de irrigação  
 

 
A rápida resposta germinativa das espécies e diferenças registradas na velocidade 

de germinação entre os tratamentos, e entre o banco do solo e a chuva de sementes revelam 

importantes ajustes das espécies à variação inter e intra-anual da precipitação pluviométrica. 

Diferenças na velocidade de germinação das espécies entre tratamentos e diferenças no tempo 

inicial de espécies dentro do mesmo tratamento são evidências de ajustes ambientais que 

proporcionam a partilha de recursos entre as espécies que ocorrem em ambientes 

imprevisíveis. Esses ajustes ambientais, conforme Chesson e Huntly (1997) e Chesson et al. 

(2004) proporcionam a coexistência de um número maior de espécies em ambientes variáveis 

e, consequentemente, maior diversidade do que se o ambiente não fosse variável.  

A assincronia intraespecífica de germinação dentro da estação de crescimento, 

registrada tanto entre os tratamentos como dentro do tratamento, revela ajustes das populações 

à imprevisibilidade na oferta do recurso (pulsos e interpulsos), e evidenciam estratégias de 

dispersão de risco.  

O “boom” de germinação no início da estação chuvosa, reproduzida pela irrigação 

artificial neste estudo, assegura a otimização na utilização dos recursos, fato registrado tanto 

para as sementes provenientes do banco no solo, como para as sementes da chuva de 

diásporos. Esta característica parece ser padrão para as plantas anuais de ambientes áridos e 

semiáridos. Além dos resultados deste estudo, Costa e Araújo (2003) e Mamede e Araújo 

(2008) também já haviam registrado esse fato no banco de sementes do solo da Caatinga. 

Conforme a literatura, a germinação de espécies que habitam ambientes com limitação hídrica 

tende a ser mais rápida que em ambientes cuja disponibilidade hídrica é alta, pois sob essas 

condições, germinar rapidamente maximiza o aproveitamento da oferta temporal do recurso 

(JURADO; WESTOBY, 1992). Germinar rapidamente pode garantir melhor desempenho e 

sobrevivência das espécies porque confere maior vantagem competitiva durante o 

estabelecimento das plântulas (DYER; FENECH; RICE, 2000; ORROCK; CHRISTOPHER, 

2010).  

Apesar das espécies analisadas germinarem rapidamente em todos os tratamentos 

de precipitação, os níveis de umidade no solo afetaram de forma diferenciada a germinação 



33 
 

das sementes.  As diferentes respostas das espécies aos diferentes tratamentos de pulsos e 

interpulsos, são refletidas principalmente na velocidade com que cada espécie responde a um 

nível específico de recurso. De acordo com Copeland e McDonald (1995), tanto a falta quanto 

o excesso de água podem afetar a velocidade de germinação. Neste estudo, observamos que 

duas espécies apresentaram maior velocidade de germinação no tratamento que simula 

condições de chuva acima da média, enquanto, outras duas apresentaram maior velocidade de 

germinação em condições intermediárias. Além disso, verificou-se que diferentes espécies 

num mesmo tratamento também apresentaram diferentes respostas germinativas. A 

idiossincrasia observada entre algumas das espécies estudadas, em relação aos níveis de 

umidade do solo, é consistente com o que já foi registrado para espécies de ambientes áridos. 

Em uma análise que associou variações na temperatura e na água, Adondakis e Venable 

(2004) e Facelli; Chesson e Barnes (2005) demonstraram haver diferenças na germinação de 

plantas anuais do deserto de Sonoran nos Estados Unidos, e do sul da Austrália, 

respectivamente. Facelli; Chesson e Barnes (2005) constataram que algumas populações 

apresentaram melhores ajustes de germinação em níveis intermediários e elevados de umidade 

no solo. Enquanto, Qi e Redman (1993) demonstraram que algumas populações apresentaram 

melhor germinação em condições de deficiência hídrica. Nós verificamos para quatro das 

espécies analisadas que num mesmo ambiente, há espécies que germinam melhor em 

condições de alta umidade enquanto outras germinam melhor em condições intermediárias. 

As outras quatro não responderam às diferenças de umidade. 

A ocorrência de espécies com requerimentos diferenciados para germinar indica 

que cada espécie pode explorar uma janela de oportunidade diferente entre os períodos 

chuvoso. Essas exigências espécie-específicas são esperadas para ambientes cujos eventos de 

precipitação são variáveis e imprevisíveis e isso contribui para que mais espécies coexistam. 

Autores sugerem que os ajustes de germinação em resposta aos estímulos ambientais 

favorecem o aumento do “fitness” dos indivíduos de populações que ocorrem sob condições 

ambientais específicas (CLAUSS; VENABLE, 2000; SMITH et al. 2000). Essas 

características agem como um mecanismo que facilita a coexistência das espécies através do 

efeito de estocagem (CHESSON et al. 2004) por promover flutuações temporais 

populacionais que resultam na existência de um sistema em desequilíbrio (PAKE; 

VENABLE, 1995, 1996), favorecendo a partilha temporal de recurso entre as espécies e, 

consequetemente, reduzindo os efeitos da competição interespecífica. Isso favorece a 

coexistência de alta riqueza de espécies anuais (CHESSON et al. 2004).  
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2.4.2 Velocidade de germinação das espécies com sementes provenientes do banco do solo e 

da chuva de diásporos 

 

O fato das sementes, provenientes da chuva de diásporos, de quatro espécies das 

oito analisadas apresentaram retardo no tempo de germinação quando comparadas as 

sementes do banco do solo, contraria as afimações de Berjak e Villiers (1972). Para esses 

autores, sementes velhas tendem a apresentar retardo na velocidade de germinação porque o 

tempo necessário após a hidratação para reparar tecidos danificados pode retardar o tempo 

entre a embebição e emergência das sementes. Neste estudo, apenas a espécie Panicum 

trichoides apresentou este tipo de resposta. Segundo Rice e Dyer (2001) há casos em que a 

idade não afeta a velocidade de germinação, como o observado em quatro das populações 

analisadas. Porém, conforme Koutechá e Leps (2009) nos casos em que a velocidade de 

germinação é maior nas sementes estocadas no banco do solo, as respostas podem estar 

associadas à história de vida das espécies, sobretudo de espécies em que diante de distúrbio, 

desaparecem temporariamente da comunidade vegetal local. Três das quatro espécies 

analisadas apresentaram baixa densidade de indivíduos nos tratamentos de precipitação, o que 

evidencia que estas espécies podem ser vulneráveis aos distúrbios marcados pelos eventos 

prolongados de interpulso que ocorrem principalmente nos anos secos. Por outro lado, em 

ambiente imprevisível parece vantajoso que sementes recém dispersas apresentem baixa 

velocidade de germinação. Em anos com período chuvoso acima da média de precipitação 

cujo período chuvoso é mais prolongado (cerca de cinco meses), por exemplo, muitas 

espécies concluem o ciclo de vida e dispersam as sementes ainda na estação chuvosa. Esse 

retardo na velocidade de germinação de sementes da chuva de diásporos garante que sementes 

novas não germinem de imediato dentro da mesma estação chuvosa ou em anos de baixa 

precipitação e com isso evitam o risco de não completarem o ciclo de vida e garantem o 

estoque de sementes no solo para o próximo período chuvoso.   

Entretanto, como foram verificados três tipos de respostas germinativas, é 

importante considerar que fatores não controlados neste estudo podem ter influenciado nos 

resultados. Como ressaltado por Valleriani e Tielbörger (2006), a estrutura do banco de 

sementes do solo é um destes fatores. Após anos favoráveis de dispersão, a maioria das 

sementes que compõem o banco é de sementes jovens; em contrapartida, quando o banco não 

recebe um bom estoque de sementes, o que domina são as sementes mais velhas (ver 

TIELBÖRGER; VALLERIANI, 2005; PETRU; TIELBÖRGER, 2008) e claro, isso reflete 

nos resultados.  
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Neste estudo, o banco de sementes no solo foi coletado em 2009, ano de chuva 

acima da média de precipitação. Neste caso, potencialmente, o banco de sementes no solo 

deve ter sido composto predominantemente por sementes jovens que foram expostas a vários 

meses de insolação com temperatura elevadas, e esse choque térmico pode ter acelerado a 

germinação em relação as sementes da chuva de diásporos. O choque térmico durante o 

período em que a semente permanece no solo pode favorecer o desencadeamento da 

germinação no início da próxima estação chuvosa. Adicionalmente, a densidade de plântulas 

vizinhas no momento da emergência também influencia no padrão de germinação das 

espécies, pois o ambiente competitivo pode conferir atraso ou acelerar a germinação (ver 

DYER; FENECH; RICE, 2000; TURKINGTON et al. 2005, TIELBÖRGER; PRASSE, 2009; 

ORROCK; CHRISTOPHER, 2010). Desta forma, é possível que as diferenças de velocidade 

de germinação também possam ter sido influenciadas pela densidade de plântulas, uma vez 

que esta variável não foi controlada neste estudo.   

 

2.4.3 Cinética de germinação das espécies  

 

Na análise das resposta germinativas intraespecificas, a ocorrência de picos de 

germinação espalhados no tempo indica uma regulação temporal da germinação. Além disso, 

a não distinção do padrão de germinação assincrônico entre tratamentos, e entre sementes 

estocadas no banco no solo e da chuva de diásporos indica estratégia de dispersão de risco 

intrapopulacional. A germinação assíncrona dentro de uma coorte representa uma expressão 

fenotípica variável que pode realçar a aptidão dos indivíduos no ambiente imprevisível e 

representa uma dispersão de risco adaptativa (sensu SEGER; BROCKMANN, 1987). Essas 

respostas germinativas permitem aos descendentes aumentar as chances de sucesso 

reprodutivo, uma vez que não há como prever a favorabilidade do ambiente após a 

germinação (COHEN, 1966). Essa característica pode ocorrer por dias, como observado neste 

estudo para plantas anuais e por Callaghan (1996) para organismos de Plumatella emarginata, 

ou até mesmo por anos, quando as espécies fracionam a germinação, a fim de garantir o 

estoque de sementes no banco do solo, como citado pelos estudos de Cohen (1966) e Venable 

e Lawlor (1980). De acordo com Callaghan (1996) o padrão assincrônico de germinação, 

embora expresse uma variação fenotípica entre os indivíduos, deve ser predeterminado 

maternalmente e, portanto, nesse caso independe do ambiente circunvizinho. De acordo com 

Beaumont et al. (2009) essa estratégia pode estar entre as primeiras soluções evolutivas de 

organismos vivos para se manter em ambientes flutuantes. A partir dessa linha de evidência, é 
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possível que as características observadas para as plantas anuais da Caatinga brasileira 

estejam associadas a tais estratégias. 

Baseado nisso, é possível que as respostas observadas estejam relacionadas a 

adaptações das sementes à sazonalidade do ambiente. Em síntese, as respostas de germinação 

das espécies anuais analisadas parecem consistentes com o cenário já observado para espécies 

anuais de regiões áridas, ou seja, marcadas por um conjunto de estratégias que favorecem a 

partilha temporal de recurso e a dispersão de risco no ambiente imprevisível. Entretanto, 

como nem todas as espécies responderam diferentemente à condições específicas de umidade 

no solo,  é provável que a assincronia germinativa intrapopulacional seja a estratégia de 

persistência mais eficiente para a manutenção das espécies sob os padrões de chuva variáveis 

dentre e entre anos. 
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CAPÍTULO 3- FENODINÂMICA DE PLANTAS ANUAIS SOB DIFERENTES 
NÍVEIS DE ESTRESSE HÍDRICO.  
 

RESUMO- Os padrões fenológicos de espécies anuais podem representar adaptações 
morfológicas e fisiológicas das espécies à utilização dos recursos. Diferenças interespecíficas 
no tempo de exposição das flores, reprodução e duração do ciclo de vida, por exemplo, podem 
indicar partilha de recurso entre as espécies e favorecer a coexistência, mas podem ser 
alteradas em função das mudanças de fornecimento hídrico, porque funcionam como 
estratégias ecológicas acondicionadas a adaptação das espécies às condições sazonais. Desta 
forma pretende-se investigar como a fenodinâmica das espécies anuais da caatinga é 
influenciada pelos padrões de chuva que regem a região. Esperamos que o número de 
sobreviventes reprodutivos, tempo inicial dos eventos de floração, e duração do período 
reprodutivo e ciclo de vida sejam influenciados por estes eventos e que as espécies 
apresentem variações intra e interespecíficas durante essas fenofases. Para isso, abordamos 
experimentalmente em casa de vegetação a resposta de sete espécies de plantas anuais da 
caatinga às diferenças interanuais de fornecimento das chuvas típico da região, simulados 
artificialmente através da irrigação. O experimento foi constituído por três tratamentos que 
simularam a variação inter e intra-anual na distribuição das chuvas em anos categorizados em 
seco, mediano, chuvoso, e um controle (rega contínua). Foi utilizada análise de covariância 
(ANCOVA) para verificar a relação entre a duração do ciclo de vida e tempo de reprodução 
em cada tratamento, e ANOVA bifatorial para verificar alterações nas variáveis analisadas 
entre as espécies, dentro e entre tratamentos e a interação destes. Nossos resultados mostraram 
que os tratamentos hídricos alteraram os padrões fenológicos avaliados, entre as espécies. A 
análise de covariância mostrou que quanto maior o tempo de oferta do recurso maior é a 
duração do período reprodutivo e ciclo de vida das espécies, com significativas diferenças 
entre todos os tratamentos (p<0,001). Também houve diferenças significativas entre 
tratamentos, entre espécies e na interação entre estes para o tempo inicial de floração 
(p<0,001), que apresentou pequeno retardo para a espécies Bernardia sidoides sob estresse 
hídrico elevado; tempo de reprodução (p<0,001) e duração do ciclo de vida das espécies 
(p<0,001). O padrão de diferenciação interespecífica durante as fenofases foram presentes em 
todas as espécies, mas afetados pelos tratamentos. Com base nos resultados, podemos 
concluir que as diferenças na oferta do recurso entre anos afetam a fenodinâmica das espécies, 
mas não diminuem em importância as estratégias adquiridas pelas mesmas para se manter no 
ambiente imprevisível. 
 
 
Palavras chave: Ciclo de vida. Fenologia. Partilha de recurso. Pulso de recurso. Caatinga.  
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3.1 Introdução 
 
 

Os padrões fenológicos podem representar adaptações morfológicas e fisiológicas 

das espécies à utilização dos recursos (KEMP; GARDETTO, 1982). Uma das características 

observadas entre espécies anuais de regiões áridas e semiáridas são as diferenças 

interespecíficas do tempo de exposição das flores, reprodução e duração do ciclo de vida 

(ABD EL-GHANI, 1997; GHANZAFAR, 1997; KEMP, 1983). De acordo com Chesson et 

al. (2004) essas características podem indicar diferenças de captação do recurso água, 

favorecendo a partilha temporal na utilização do uso do recurso fornecido pelo ambiente, e 

permitindo a coexistência de espécies. 

Para essas regiões, as chuvas são naturalmente mais determinantes, e o principal 

recurso limitante é a água (NOY MEIR, 1973), cujo fornecimento através das chuvas ocorre 

em forma de pulsos, altamente imprevisíveis e variáveis (OGLE; REYNOLDS, 2004; 

REYNOLDS et al., 2004; SCHWINNING et al., 2004; SCHWINNING; SALA, 2004). A 

sazonalidade, intensidade e duração dos pulsos de chuva são determinantes para respostas 

espécie-específicas (SCHWINNING et al., 2004; SCHWINNING; SALA, 2004), limitam a 

sobrevivência das espécies (FAY; SCHULTZ, 2009), determinam os padrões de germinação e 

crescimento das plantas (PAKE; VENABLE, 1996), bem como a densidade, composição e 

estrutura de comunidades vegetais (PUGNAIRE; LÁZARO, 2000; GUO; BROWN; 

VALONE, 2002; SCHWINNING; STARR; EHLERINGER, 2005).  

Estudos têm mostrado que as variações anuais na distribuição da precipitação 

também determinam o tempo de crescimento, início da floração, reprodução e duração do 

ciclo de vida das espécies anuais de regiões áridas (ABD EL-GHANI, 1997; ARONSON et 

al., 1992; FOX, 1990a; GHANZAFAR, 1997; MIRANDA; PADILLA; PUGNAIRE, 2009). 

De acordo com a magnitude e intensidade da variação, o padrão de fornecimento das chuvas 

pode influenciar no momento ideal para desencadear a reprodução dos indivíduos (COHEN, 

1971, 1976) e provocar mudanças no calendário das transições fenológicas, como por 

exemplo, promovendo atraso ou aceleração dos eventos iniciais de floração, e antecipação da 

senescência, em resposta a períodos de maior déficit hídrico (ARONSON et al., 1992; FOX 

1990a; LESICA; KITELSON, 2010). Essas alterações fenológicas são entendidas como uma 

evolução dos traços de história de vida que funcionam como estratégias ecológicas 

acondicionadas a adaptação das espécies às condições sazonais (ARONSON et al., 1992; 

FOX, 1990a;) e têm sido extensivamente utilizadas como indicadores da vulnerabilidade das 

espécies às mudanças climáticas globais (BADECK et al., 2004, LESICA; KITTELSON, 
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2010, MIRANDA; PADILLA; PUGNAIRE, 2009, PARMESAN; YOHE, 2003, POST et al., 

2001).  

De acordo com previsões sobre o cenário climático global, é esperado que os 

padrões de precipitação tornem-se cada vez mais extremos (EASTERLING et al., 2000, 

IPCC, 2007), e sob esta perspectiva, para entender as respostas das comunidades vegetais face 

às alterações climáticas é importante abordar a fenodinâmica dos indivíduos. De acordo com 

Franks et al. (2007) alterações significativas no comportamento das plantas anuais por meio 

da seleção natural pode ocorrer relativamente cedo, em poucas gerações. Desta forma, as 

previsões de como os ecossistemas devem responder a essas mudanças, depende criticamente 

de como as espécies respondem atualmente aos eventos de precipitação. 

Na zona semiárida Brasileira, a água é o principal fator limitante. A estação 

chuvosa anual é concentrada no período de três a cinco meses, com distribuição irregular 

dentro da estação e com totais variáveis entre os anos (BARBOSA et al. 2006, REDDY, 

1983, SAMPAIO et al. 1995), quando a precipitação pode ficar abaixo de 50% da média nos 

anos de seca (SAMPAIO et al. 1995), características estas que incluem a região dentre as de 

maior vulnerabilidade às mudanças climáticas. A vegetação dominante é conhecida 

localmente por Caatinga (COLE, 1960, ANDRADE-LIMA, 1981) cuja riqueza florística é 

constituída pela proporção de duas a três espécies herbáceas, para uma de arbusto ou árvores 

(COSTA; ARAÚJO; LIMA-VERDE, 2007). O componente herbáceo anual é constituído 

predominantemente por terófitos (ARAÚJO, et al., 2005, COSTA; ARAÚJO, 2003, COSTA; 

ARAÚJO; LIMA-VERDE, 2007, MAMEDE; ARAÚJO, 2008) que completam todo o ciclo 

de vida durante a estação favorável (RAUNKIAER, 1934), que na caatinga é representada 

pela estação chuvosa.  

Para este componente tem sido demonstrado que as variações interanuais dos 

totais de precipitação pluviométrica provocam diferenças nas taxas de natalidade e 

mortalidade dos indivíduos (REIS et al., 2006; LIMA et al., 2007), com populações 

extremamente afetadas pela variação inter-anual e outras populações pouco afetadas (LIMA et 

al., 2007). O único estudo fenológico cujo todo ciclo de vida foi avaliado também 

demonstraram variações no tempo de floração, frutificação e fenecimento das plantas 

(PEREIRA et al., 1989), no entanto essas diferenças não foram avaliadas em relação aos 

diferentes regimes de chuva típicos da região, categorizados em secos, medianos e chuvosos.  

De acordo com Araújo (2005) há uma relação entre as características estruturais da 

comunidade herbácea e as características fenológicas das plantas. Logo, se isso ocorre, 

espera-se que a duração e intensidade do regime de chuvas afetem a proporção de 
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sobreviventes reprodutivos, o desencadeamento do evento inicial de floração e determinem o 

tempo de reprodução e ciclo de vida das espécies, principalmente em períodos de maior 

déficit hídrico. Além disso, espera-se que haja diferenças intra e interespecíficas entre as 

fenofases avaliadas, independente dos tratamentos, como uma estratégia de coexistência para 

ampliar as chances de se manter no ambiente imprevisível. 
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3.2 Material e Métodos 

  

Para analisar os efeitos da distribuição variável dos eventos de chuva sobre o 

padrão fenodinâmico de plantas anuais da Caatinga, foi montado um experimento em casa de 

vegetação, que simulou através de quatro tratamentos, a imprevisibilidade da precipitação 

pluviométrica típica do semiárido brasileiro, sobre algumas espécies anuais presentes no 

banco de sementes do solo de uma área de Caatinga.  

 

3.2.1 Caracterização do sitio estudado 

 

A área de coleta está localizada na Reserva Natural Serra das Almas, Crateús, 

Ceará, Brasil, em um hectare permanente entre as coordenadas geográficas: 5º6’58.1”S, 

40º52’19.4”W - 5º6’57.6”S, 40º52’23.1”W e 5º7’01.4”S, 40º52’20.1”W - 5º7’00.8”S, 

40º52’23.1”W, a uma altitude média de 300 m acima do nível do mar sobre solo da ordem 

planossolo.  

A temperatura média é de 27° C, com variação mensal entre 26° C e 29° C.A 

precipitação é distribuída em um período de três a cinco meses, do verão ao outono. Há 

variação interanual nos totais pluviométricos, verificada pela alternância de anos de seca, com 

precipitação inferior a 600 mm, anos normais de chuva, cuja precipitação ocorre dentro da 

média, 630 mm, e anos acima da média de precipitação, que geralmente excedem a 800 mm.  

 

3.2.2 Coleta do banco de sementes do solo 

 

Para indicar as parcelas a serem amostradas, numeramos de 1 a 100 as parcelas 

pré-existentes no hectare selecionado para o estudo e sorteamos 50 números ao acaso. No 

centro de cada uma dessas 50 parcelas coletamos alíquotas de solo no final da estação seca, na 

primeira quinzena de dezembro, por ser o período de máxima acumulação de sementes no 

solo. Retiramos alíquotas com dimensões de 0,25 m-2 na profundidade de 0 a 2 cm, incluindo 

a serapilheira. Essa profundidade foi adotada com base em Facelli et al. (2005), que 

ressaltaram que nos 2 cm superficiais do solo de regiões áridas e semiáridas se encontra cerca 

de 90% das sementes. Para a retirada do solo usamos uma estrutura de madeira de 50 x 50 x 2 

cm. Após a coleta, acondicionamos individualmente as amostras em sacos plásticos pretos e 

as levamos à casa de vegetação para a montagem dos experimentos onde permaneceram por 
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cerca de 60 dias. Antes da montagem do experimento, em fevereiro de 2011, triamos o 

material da serapilheira e acrescentamos ao solo a fim de diminuir o volume de material. 

 

3.2.3. Procedimento experimental  

 
O experimento foi conduzido na casa de vegetação da Universidade Federal do 

Ceará, de Fevereiro a Julho de 2010. No interior da casa de vegetação, a temperatura média 

diária do período foi de 30° ± 3,05° C e umidade relativa do ar de 70,35 ± 10,5%. As 

amostras de cada parcela foram divididas equitativamente em quatro porções e cada porção 

foi submetida a um tratamento de precipitação. Para isso, foram construídas 200 células de 

PVC com dimensões de 20 x 20 cm de largura e cerca de 20 cm de profundidade, cujo 

preenchimento foi feito com solo nativo previamente esterilizado em autoclave (45 minutos a 

121° e 1 atm) e pousado por 40 dias. Sobre este substrato, foram colocadas as amostras do 

banco de sementes do solo. Os tratamentos de regas foram distribuídos em blocos 

inteiramente casualizados, totalizando 50 amostras por tratamento.  

Cada tratamento de rega foi definido com base na duração do período chuvoso e 

na freqüência e duração de pulsos e interpulsos de anos categorizados em secos, medianos e, 

chuvosos. A definição foi feita com base na série histórica de 30 anos (1988 a 2009) 

registrada para o posto pluviométrico instalado próximo ao local de coleta das amostras de 

banco de sementes no solo (Posto Ibiapaba, município de Crateús). Anos secos foram 

categorizados como aqueles cuja precipitação total do período foi menor que 600 mm; 

medianos aqueles em que a precipitação foi maior que 600 mm e menor que 800 mm; e anos 

chuvosos aqueles cuja precipitação total excedeu 800 mm.  

Em cada uma das três categorias de anos, verificou-se o número de eventos de 

chuva (pulsos) que ocorreram no período chuvoso, e a duração dos mesmos, medidos em 

número de dias consecutivos com eventos de chuva superior a 10 mm, valor este definido 

arbitrariamente; e número de dias consecutivos com ausência e ou precipitação abaixo de 10 

mm (interpulso).  

A série de eventos de precipitação abaixo de 10 mm foi incluída como interpulso, 

porque de acordo com Schwinning e Sala (2004), esses eventos não são necessariamente 

equivalentes à mesma quantidade de precipitação que ocorre como um único evento de alta 

precipitação, que tem maior infiltração no solo. Desta forma, nós consideramos interpulsos 

períodos que intercalavam os períodos de pulsos, desde que antecedidos e precedidos de 

eventos acima de 10 mm.  
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A partir dessas informações, os tratamentos de regas foram definidos conforme 

descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Tratamentos de irrigação aplicados ao experimento de comportamento fenodinâmico de plantas anuais 

presentes no banco de sementes do solo de uma área de caatinga. Os tratamentos simulam o tempo de 

fornecimento da chuva e o padrão de distribuição dos pulsos - dias com rega (P), e interpulso - dias sem rega (I) 

de cada evento típico da região semiárida brasileira. T1 refere-se ao tratamento chuvoso, T2 ao tratamento 

intermediário e T3 ao tratamento seco. 

 Pulsos e Interpulsos  

Tratamentos P I P I P I P I P I P I P Duração 

T1 24 14 25 13 29 17 18 - - - - - - 140 dias 

T2 15 11 13 16 14 15 17 13 11 - - - - 125 dias 

T3 03 09 02 12 03 19 06 13 02 16 04 04 02 95 dias 

T4*  0  0  0  0  0  0  140 dias 

 

* Sem interpulso. Rega contínua. 
 

A quantidade de água utilizada nos dias de rega foi definida pela quantidade 

mínima necessária para manter o solo na capacidade de campo, encontrada através da 

irrigação diária de cinco células selecionadas para esta finalidade, com as mesmas 

características das utilizadas para o experimento. Adicionalmente, com auxílio de sensores de 

umidade de bloco de gesso, instalados a 10 cm de profundidade, a umidade em cada 

tratamento foi monitorada diariamente (pela curva de calibração realizada para o solo das 

células), a fim de se verificar o percentual de umidade nos dias de rega e dias sem rega. A 

leitura foi feita diariamente em cinco células sorteadas de cada tratamento, com o auxílio de 

um instrumento de medição Delmhorst, modelo KS-D1, em intervalos de quatro a cinco 

horas, tanto no período de pulsos para verificar se o solo estava na capacidade de campo, 

como durante os interpulsos, para acompanhar os níveis de déficit hídrico em cada tratamento 

de irrigação (Fig 1).  
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Figura 1. Percentual de umidade do solo em cada tratamento: rega contínua (T4), tratamento chuvoso (T1), 
tratamento intermediário (T2) e tratamento seco (T3). O eixo (y) indica o valor percentual de umidade do solo 
coletado com os sensores de umidade, de acordo com a curva de calibração e o eixo x indica o tempo em 
semanas. 

 
Iniciada a rega nos tratamentos, a cada dois dias foi realizado o censo das sementes 

germinadas pela técnica de emergência de plântulas (BROWN, 1992). Cada indivíduo 

germinado foi devidamente marcado e anotado em planilha com a data da germinação, para 

acompanhamento das fenofases e duração do ciclo de vida das espécies.  

 

 

3.2.4 Coleta dos dados de ciclo de vida e da fenodinâmica  

 

Observações dos padrões fenológicos foram realizadas semanalmente, após a 

conclusão dos eventos de germinação, pois de acordo com Mamede e Araújo (2008) há 

espécies que florescem em apenas 15 dias. Os eventos fenológicos foram registrados como 

iniciados quando pelo menos dois indivíduos exibiram a mesma fenofase (KEMP, 1983; 

GHANZAFAR, 1997). As fenofases acompanhadas foram: i) floração: o aparecimento de 

botões florais; ii) frutificação: fruto imaturo; iii) morte: fenecimento ou senescência dos 

indivíduos. O acompanhamento foi realizado de maneira qualitativa, ou seja, foi observada 

apenas a presença ou ausência da fenofase no indivíduo. O ciclo de vida das espécies em cada 

tratamento foi determinado pelo registro da data de emergência de plântula de cada indivíduo, 

até o fenecimento.  

Nem todas as populações floresceram em todos os tratamentos, visto que os 

tratamentos afetaram algumas populações antes do início dos eventos reprodutivos. Além 

disso, por tratar-se de sementes provenientes do banco do solo nem todas as populações foram 

registradas em todos os tratamentos. Desta forma, para verificar o efeito dos tratamentos de 
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precipitação sobre o padrão fenológico das espécies, foram selecionadas as populações que 

apresentaram o registro de pelo menos cinco indivíduos floridos em cada tratamento.  

 

 

3.2.5 Seleção das espécies 

 

Baseado nas informações acima foram selecionadas sete espécies: Alternanthera 

brasiliana (L.) Kuntze (Amaranthaceae), Bernardia sidoides Müll.Arg. (Euphorbiaceae), 

Brachiaria fasciculata (Sw.) D.Parodi (Poaceae), Brachiaria plantaginea Hitchc. (Poaceae), 

Centrosema brasilianum Benth. (Leguminosae – Faboideae), Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin 

& Barneby (Leguminosae – Caesalpinioideae) e Wissadula amplissima (L.) R.E.Fr. 

(Malvaceae). 

 

 

3.2.6 Análise estatística dos dados 

 
Análise de covariância (ANCOVA) foi realizada para verificar o efeito dos 

tratamentos na relação entre a duração do ciclo de vida (variável independente) e duração do 

período reprodutivo (variável dependente), com nível de significância assumido de á=0,05.  

As respostas das espécies dentro e entre tratamentos, e interação entre os mesmos 

foram verificadas através da análise de variância bifatorial - ANOVA “two-way” (7 espécies 

x 4 tratamentos). Esta análise foi realizada para os eventos: primeira florada dos indivíduos, 

duração do período reprodutivo e duração do ciclo de vida para avaliar o efeito dos 

tratamentos sobre essas respostas entre as espécies selecionadas. Diferenças entre os níveis 

dos fatores foram detectados utilizando correção de Bonferroi. A significância foi 

comprovada quando os resultados dos testes apresentaram p-valor menor que 0,01. Antes da 

realização dos testes, os dados foram logaritimizados para atender os pressupostos de 

normalidade e homogeneidade de variância. Todas as análises estatísticas foram feitas por 

meio do software STATISTICA 7.0 (STATSOFT, INC., 2005). 
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3.3 Resultados 

 

As sete espécies analisadas foram representadas por 1.187 indivíduos reprodutivos 

que se distribuíram de forma variável entre os tratamentos. As proporções de indivíduos em 

cada tratamento foram: 29,24 % no tratamento controle (T4), 15,79 % na simulação de anos 

chuvosos (T1), 12,62% na simulação dos medianos de chuva (T2) e 5,43% na simulação de 

anos secos (T3). Este último tratamento apresentou a menor proporção de sobreviventes 

reprodutivos (Tabela 2). Além disso, dentro de cada um dos tratamentos, a proporção de 

indivíduos reprodutivos por espécie foi variada, e algumas espécies apresentaram altas 

proporções de indivíduos reprodutivos em tratamentos de estresse, como por exemplo, 

Bernardia sidoides e Centrosema brasilianum no tratamento intermediário (T2), e Wissadula 

amplissima, no tratamento seco (T3), enquanto que as demais apresentaram altas proporções 

apenas em tratamentos de maior umidade (T4 e T1). No tratamento de rega contínua (T4), as 

espécies que apresentaram maior número de sobreviventes reprodutivos geralmente foram as 

que apresentaram menor número de sobreviventes reprodutivos no tratamento de maior 

estresse (T3) (Tabela 2).  

 

 

Tabela 2. Número de indivíduos germinados (G), floridos (F) e porcentual de indivíduos sobreviventes 
reprodutivos (SR) nos tratamentos de precipitação. T1 (tratamento chuvoso), T2 (mediano), T3 (seco) e T4 
(controle).  
 
 

Espécies 
T1  T2  T3  T4 

G F SR  G F SR  G F SR  G F SR 

Alternanthera brasiliana 331 61 18.4  198 30 15.1  245 17 6.9  295 142 48.1 

Bernardia sidoides 162 30 17.8  92 32 34.7  90 24 26.6  129 48 37.2 

Brachiaria fasciculata 155 33 21.2  190 24 12.6  290 9 3.1  117 46 39.3 

Centrosema brasilianum 66 9 13.6  38 8 21  59 9 15.2  103 17 16.5 

Senna obtusifolia 653 32 4.9  598 21 3.5  728 5 0.68  665 126 18.9 

Wissadula amplissima 152 30 19.7  73 10 1.3  65 14 21.5  104 21 20.1 

Brachiaria plantaginea 475 120 25.2  467 84 17.9  768 44 5.7  437 141 32.2 

TOTAL: 1994 315 15,8  1656 209 12,6  2245 122 5,43  1850 541 29,2 
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Em todos os indivíduos observados, a frutificação ocorreu geralmente na semana 

subseqüente ao início da floração. A partir de então, ambas as fenofases ocorreram 

simultaneamente até próximo à conclusão do ciclo de vida das espécies. Em nenhum dos 

tratamentos foi observado cerceamento do evento floração das populações nos interpulsos, 

porém foi verificado que a duração dos eventos reprodutivos foi menor para as espécies 

submetidas a tratamentos de maior estresse hídrico (T3) (Figura 2, Figura 3B). 

A análise de covariância confirmou o efeito significativo dos tratamentos sobre a 

relação entre a duração do ciclo de vida e tempo de reprodução das espécies, sendo que 

quanto maior foi o período de disponibilidade hídrica, no geral, maior foi o tempo em que os 

indivíduos passaram reproduzindo (Figura 2). Pelo teste de Scheffé foi possível verificar 

diferenças estatísticas significativas, entre todos os tratamentos (p <0.001). 

 

 

 

 

Figura 2. Efeito dos tratamentos de irrigação na relação da duração do ciclo de vida sobre a duração do período 
reprodutivo de todos os indivíduos nos quatro tratamentos. A (T1) tratamento chuvoso, B (T2) mediano, C (T3) 
seco e D (T4) controle. O eixo (y) refere-se à duração do período reprodutivo (variável dependente) e o eixo (x) 
refere-se à duração do ciclo de vida das espécies (variável independente). 
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Os resultados da análise de variância bifatorial demonstraram que houve efeito 

dos tratamentos, das espécies e interação significativa entre os mesmo para as variáveis: 

tempo inicial da floração, duração do período reprodutivo e duração do ciclo de vida (Tabela 

3, Fig. 3). Os eventos iniciais de floração apresentaram pequena sucessão nos tempos médios, 

mas diferenças significativas para mais de duas espécies ocorreu apenas no tratamento sob 

rega contínua (T4). Neste tratamento, observou-se a existência de pelo menos três grupos de 

espécies que diferem estatisticamente entre si no tempo inicial de desencadeamento da 

floração: Bernardia sidoides (floração rápida); Alternanthera brasiliana e Senna obtusifolia 

(floração intermediária), e Brachiaria plantaginea (floração tardia). As outras três espécies 

analisadas não apresentaram diferenças estatísticas em relação às de floração intermediária e 

tardia (Fig. 3). Nos demais tratamentos, diferenças estatísticas significativas foram observadas 

apenas para B. sidoides, e nas demais espécies não houve diferenças no tempo inicial de 

desencadeamento do evento floração.  

Bernardia sidoides apresentou rápida floração em todos os tratamentos, no 

entanto foi a espécie cujo evento inicial de floração foi mais afetado pelos tratamentos de 

maior estresse hídrico (T3 e T2), ocasionando retardo no tempo inicial de floração e 

resultando em pequena sobreposição com os eventos iniciais de floração das espécies 

Centrosema brasilianum e Senna obtusifolia.  

O alto desvio padrão observado para os eventos iniciais de floração dos indivíduos 

de cada espécie em todos os tratamentos (Fig. 3A) pode indicar alta dispersão temporal desses 

eventos, dentro da população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

Tabela 3. ANOVA bifatorial para os efeitos dos tratamentos, espécies e da interação entre estes fatores sobre o 
início da floração, duração do período reprodutivo e duração do ciclo de vida.  
 
Parâmetro SQ G.L QM F P 

Início da floração      
Tratamentos 0.358 3 0.075 5.9 <0.001 
Espécies 9.494 6 1.627 126.7 <0.001 
Tratamento x espécies 0.776 18 0.027 2.1 <0.005 
Erro 16.077 1252 0.013   
      
Período reprodutivo      
Tratamentos 0.358 3 1.316 197.5 <0.001 
Espécies 9.494 6 1.666 249.9 <0.001 
Tratamento x espécies 0.776 18 0.159 23.9 <0.001 
Erro 7.663 1150 0.007   
      
Duração do ciclo de vida      
Tratamentos 0.625 3 0.208 306 <0.001 
Espécies 1.181 6 0.197 289 <0.001 
Tratamento x espécies 0.609 18 0.034 50 <0.001 
Erro 0.784 1150 0.001   
 

 

Centrosema brasilianum, observada neste estudo como espécies de ciclo de vida 

curto, concluiu todo o ciclo de vida durante dentro do tratamento que simula anos de chuva 

abaixo da média (cuja duração do período de rega é menor), enquanto as demais espécies de 

ciclo de vida mais longo, que potencialmente apresentam maior demanda pelo recurso água, 

como por exemplo, Brachiaria fasciculata e Alternanthera brasiliana, só concluíram o ciclo 

de vida nos tratamentos de maior disponibilidade hídrica (Fig 3-C). Isso demonstra que essas 

espécies apresentam exigências espécie-específicas em relação à disponibilidade de recurso. 

As espécies mais exigentes interromperam os eventos reprodutivos com o cerceamento das 

regas e feneceram no tratamento de maior estresse hídrico (T3). Entretanto, dentre as de maior 

exigência foi verificado que Alternanthera brasiliana, por exemplo, demonstrou ter maior 

resistência ao estresse, pois permaneceu viva por mais tempo após o cerceamento final da 

rega.  
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 Alternanthera brasiliana  Bernardia sidoides  Brachiaria fasciculata  

Centrosema brasilianum  Senna obtusifolia  Wissadula amplíssima  Brachiaria 

plantaginea 

 

Figura 3. Gráfico das análises de variância bifatoriais para os efeitos significativos das espécies, tratamentos e, 
da interação entre estes fatores sobre o início de florada (A), tempo de reprodução (B) e duração do ciclo de vida 
dos indivíduos (C). 
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3.4 Discussão 
 

Nós encontramos evidências de que as variações intra e interanuais, simuladas 

experimentalmente neste estudo, exercem influência sobre a fenodinâmica das espécies 

correspondendo as nossas expectativas, mas não diminuem em importância as estratégias 

adquiridas pelas espécies, que favorecem sua manutenção no ambiente imprevisível, como 

por exemplo, diferenças intra e interespecíficas no tempo de reprodução e ciclo de vida das 

espécies. 

O baixo percentual de indivíduos reprodutivos registrado no tratamento de maior 

estresse hídrico reflete os efeitos desse período sobre a densidade total do componente 

herbáceo na comunidade, em anos secos. Estes dados sugerem que anos de chuva abaixo da 

média podem ter grandes impactos em comunidades de plantas anuais do semiárido brasileiro. 

Entretanto, as diferenças na proporção de sobreviventes reprodutivos entre tratamentos, a 

nível populacional, sugerem grupos de espécies que podem ser mais favorecidas em períodos 

de maior ou menor disponibilidade hídrica. Esses dados estão de acordo com outros estudos 

realizados em ambientes sazonalmente secos, cujos autores afirmam a existência de um grupo 

de espécies diretamente relacionada com as variações nos totais de chuva (WANG, 2005; 

REIS et al., 2006; SANTOS et al., 2007) e outro grupo, pouco relacionado (NIPPERT et al., 

2006; LIMA, 2007). Desta forma, a variação interespecífica da quantidade de indivíduos 

reprodutivos em anos acima e abaixo da média de precipitação evidencia uma característica 

que pode ser intrínseca da espécie. Conforme Connel (1978) a forma diferenciada com que 

cada espécie responde ao distúrbio, atua como um mecanismo que favorece a coexistência. 

Os níveis de umidade também são responsáveis por afetar o tempo inicial dos 

eventos de floração e consequentemente o “fitness” dos indivíduos, devido à correlação entre 

o tempo ideal para o início desse evento e aumento das chances de sucesso reprodutivo. Sob 

esta perspectiva em ambientes temporalmente imprevisíveis e variáveis, o rápido 

florescimento no ciclo de vida de uma planta anual é uma das maneiras de assegurar que pelo 

menos algumas sementes sejam produzidas (COHEN, 1971). Nosso estudo confirmou essa 

previsão; todas as espécies apresentaram rápido desencadeamento da floração. Entretanto, 

Bernardia sidoides, quando comparada às demais espécies, apresentou floração ainda mais 

rápida, confirmando os relatos de Mamede e Araújo (2008) ao observarem que esta espécie, 

em casa de vegetação, floresceu em apenas 15 dias de irrigação. Além disso, Bernardia 

sidoides foi a única espécie afetada pelos déficits hídricos do solo. Embora o início da 

floração tenha sido mais rápido em todos os tratamentos, sob níveis maiores de maior estresse 
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hídrico essa espécie apresentou retardo na floração. Padrão similar também foi demonstrado 

pelos estudos de Abd El-Ghani (1997), Caruso (2006), Fox (1990a) e Ghanzafar (1997) em 

populações herbáceas de regiões áridas como resposta a períodos de menor disponibilidade 

hídrica. No entanto, os efeitos dos níveis de umidade sobre o tempo inicial da floração das 

espécies em regiões imprevisíveis tem sido alvo de grandes controvérsias na literatura; além 

de retardo no florescimento, as espécies também podem acelerar esses eventos em baixos 

níveis de umidade (ARONSON et al.,1992; FOX 1990b; HESCHEL; RIGINOS, 2005) e em 

muitos casos podem ter efeitos neutros ou contraditórios (HESCHEL; RIGINOS, 2005; VAN 

KLEUNEN, 2007), como observado para as outras espécies analisadas.  

Apesar disso, dentro de cada tratamento as espécies apresentaram padrão 

assincrônico intrapopulacional e diferenças nos tempos médios iniciais da floração 

interespecíficos. Essas respostas revelam padrões de traços de história de vida que podem ter 

evoluído como uma estratégia para aumentar as chances de estabelecimento e sucesso 

reprodutivo no ambiente imprevisível (ver COHEN, 1971, 1976; SEGER; BROCKMAN 

1987). Além disso, essas diferenças podem promover a coexistência de um número maior de 

espécies através da partilha temporal durante a captação do recurso (ver CHESSON et al., 

2004). Da mesma forma, as diferenças inter e intra- específicas na duração do evento 

reprodutivo e ciclo de vida das espécies podem indicar tais estratégias. De maneira 

semelhante, as diferenças interespecíficas durante as fenofases já foi demonstrado 

empiricamente para outras espécies anuais de regiões áridas (KEMP, 1983; ABD EL-GHANI, 

1997; GHANZAFAR, 1997). Conforme MacArthur e Levins (1967) e Abrams (1983) cada 

espécie apresenta um limite máximo de semelhança na forma de captação de recursos, e as 

diferenças nesses limites facilitam a coexistência de espécies competidoras.   

Conforme Elzinga et al. (2007), a redução no tempo de florescimento para 

espécies submetidas ao estresse hídrico, reflete em diminuição das chances de visitação por 

polinizadores. Sob esta perspectiva, a relação positiva entre a disponibilidade hídrica e a 

duração do tempo de reprodução e ciclo de vida das espécies detectada neste estudo indica 

que as espécies estão mais susceptíveis em períodos de menor disponibilidade hídrica. 

Consequentemente, os anos mais secos devem ser marcados por baixa produção de flores e 

sementes, que levam a uma redução na quantidade de sementes que dispersam para o banco 

do solo (GRACE, 1999), podendo limitar o recrutamento de plantas em anos subseqüentes. 

Assim, apenas as espécies de ciclo de vida curto garantem boa reprodução durante esses 

períodos. Desta forma, as flutuações temporais no ambiente fornecem condições para que 

diferenças ecológicas se convertam em “janelas de oportunidades” diferenciadas para as 
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espécies (CHESSON, 1991). Por outro lado, no tratamento de maior estresse hídrico foi 

registrada alta resistência de pelo menos duas espécies: Alternanthera brasiliana e Brachiaria 

plantaginea. Conforme Terradas et al. (2009) repostas diferenciadas em relação aos limites de 

tolerância entre as espécies também é uma das ferramentas chave para a coexistência de 

espécies em ambientes flutuantes. 

Em síntese, este trabalho conclui que as espécies anuais da região semiárida 

tropical brasileira são influenciadas pelas condições hídricas prevalecentes. A 

heterogeneidade temporal de distribuição hídrica constitui um fator seletivo para a 

fenodinâmica das populações, mas pode agir como um fator que promove a coexistência das 

espécies porque favorece espécies diferentes em anos diferentes. Além disso, as diferenças na 

disponibilidade do recurso não afetam as estratégias ecológicas selecionadas para agir em 

favor da manutenção das espécies no ambiente.  
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CAPÍTULO 4: CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os padrões de respostas germinativas e fenológicas intra e interespecíficas 

confirmam a expectativa de que as espécies anuais do semiárido brasileiro apresentam 

mecanismos que auxiliam na manutenção e coexistência de espécies, apresentando padrões 

germinativos e fenodinâmicos semelhantes à de outras espécies anuais submetidas a padrões 

de chuva com grande variação inter e intra-anual, como por exemplo, de regiões áridas. 

As espécies apresentaram respostas diferenciadas aos níveis de umidade no solo 

tanto para o evento germinação como para o evento reprodução. No entanto foi observado que 

nem sempre os requisitos necessários de disponibilidade hídrica foram os mesmos para estas 

duas fases do ciclo de vida. As espécies comuns aos dois estudos (germinação e fenologia) 

apresentaram requisitos específicos diferenciados para esses dois eventos. Espécies podem 

apresentar maior exigência de recurso para promover a germinação, mas depois de 

estabelecidas podem ser mais resistentes à seca, como por exemplo, a espécie Alternanthera 

brasiliana. Enquanto outras, embora necessitem de menor disponibilidade hídrica para 

desencadear os eventos germinativos, podem necessitar de maior disponibilidade hídrica para 

concluir seus eventos reprodutivos, como por exemplo, a espécie Wissadula amplissima. Por 

outro lado, espécies também podem ser indiferentes aos tratamentos tanto nos eventos de 

germinação quanto nos eventos reprodutivos. Essas diferenças no comportamento de cada 

espécie refletem adaptações próprias e padrões distintos de resposta em cada fase do ciclo de 

vida em resposta ao ambiente variável.  

As respostas específicas das espécies à utilização dos recursos em ambas as 

fenofases (germinação ou reprodução), indicam que essas espécies podem promover partilha 

temporal durante a captação. Estes mecanismos foram demonstrados pelas diferenças na 

velocidade de germinação e na duração dos eventos de reprodução e ciclo de vida, 

interespecíficas. Outro mecanismo observado para as espécies refere-se à distribuição 

assincrônica da germinação e eventos reprodutivos, que podem ocorrer independente do nível 

de disponibilidade hídrica, e sem influência da estrutura etária das sementes que ficam 

estocadas no solo (no caso da germinação). Esses padrões indicam que as espécies apresentam 

estratégias de distribuição de risco, um dos mecanismos mais importantes para a persistência 

das espécies que habitam regiões sob ampla variação temporal de umidade no solo.  

A análise geral desse estudo sugere que a variabilidade de ambientes que 

apresentam pulsos e interpulsos em maior ou menor intensidade não afeta a estruturação das 

comunidades de plantas anuais, uma vez que as diferenciações ecológicas interespecíficas 
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fornecidas através de mecanismos adaptativos, pelo padrão flutuante de precipitação, agem no 

favorecimento de estratégias que auxiliam na manutenção das espécies no ambiente.  
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