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O  objetivo  foi  avaliar  a  diversidade  do  banco  de  sementes  em  sistemas  agrícolas  sob
diferentes formas de preparo de área e composição de espécies.  Estudamos três  unidades
demonstrativas (UD1, UD2 e UD3) instaladas em áreas com diferentes históricos de uso.
Nas  UD1  e  UD2  dominavam  capoeiras  jovens  que  foram  trituradas  de  forma  manual  e
mecanizada e na UD3 uma pastagem degradada, onde a área foi gradeada. Os tratamentos
consistem em consórcios de espécies leguminosas de ciclo curto, agronômicas e florestais
com dendê (Elaeis guineensis Jacq.) da seguinte forma: UD1 e UD2= Manual-biodiverso−
T1;  Mecanizado-biodiverso−T2  e  Mecanizado-leguminosa−T3;  UD3=
Gradagem-biodiverso−T4;  Gradagem-leguminosa−T5;  e  Gradagem-leguminosa-mandioca
−T6. Capoeiras adjacentes (CAP) às unidades demonstrativas foram usadas como controle.
Nos  12  locais  foram  coletadas,  aleatoriamente,  35  amostras  de  solo  de  625cm²  a  uma
profundidade de 0-5cm; as amostras foram colocadas para germinar em bandejas em casa
de  vegetação;  e  a  germinação  foi  acompanhada  durante  9  meses.  Geminaram  59.068
indivíduos distribuídos em 134 espécies e 41 famílias. Na UD1 o controle foi diferente dos
tratamentos, sendo menos denso (p=<0.05; H3,35=36.9; Média: tratamentos=5707,9sem/m²;
Controle=1168,5sem./m²).  Na  UD2,  T1  e  T2  foram semelhantes,  diferindo  do  controle  e
do  T3  (p=<0.05;  H3,35=69.4;  Média:  T1  e  T2=796,2sem./m²;  T3=1458,3sem./m²;  e
Controle=1150,2sem./m²). Na UD3 o T5 e o controle foram os tratamentos mais densos (
p=<0.05;  H3,35=14.4;  Média:  T4=804,8sem./m²;  T5=1257,7sem./m²;  T6=498,3sem./m²;  e
Controle=769,8sem./m²). A riqueza foi semelhante entre os tratamentos da UD1 e UD2, no
entanto,  na  UD3  a  capoeira  apresentou  riqueza  superior  àquelas  encontradas  nos
tratamentos  (p=<0.05;  F3,  35=141.9;  média:  T4=5.2esp.;  T5=6.3esp.;  T6=5.2esp.  e
CAP=13.2esp.). O histórico de uso das unidades demonstrativas determinou as diferenças
verificadas  na  estrutura  do  banco  de  sementes  do  solo.  Ambos  os  tipos  de  trituração  -
manual e mecanizada- são recomendados por manter o banco sementes do solo mais rico e
mais denso.
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