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Este  trabalho  objetiva  comparar  a composição  da  vegetação  espontânea  inicial  em  sistemas
alternativos  para  a  cultura  do  Elaeis  guineensis  Jacq.  com  a  finalidade  de  maximizar  a
conservação  da  biodiversidade.  O  estudo  foi  desenvolvido  em  três  propriedades  (UD)  com
diferentes históricos de uso, localizadas no município de Tomé-Açú,  Pará.  A UD-01 tinha como
cobertura  vegetal  um  pomar  abandonado,  a  UD-02  era  uma  capoeira  de  15  anos  e  a  UD-03
constituía  num pasto degradado de Brachiaria humidicola  (Rendle)  Schweick.  Nas UDs 1 e  2 o
dendê foi implantado em três tratamentos: dendê com leguminosas de ciclo curto após trituração
mecanizada; em sistema biodiverso (10 espécies florestais) após a trituração mecanizada e após a
trituração manual.  Na UD-03, os tratamentos foram instalados após gradagem: dendê associado a
leguminosas de ciclo curto, com leguminosas de ciclo curto e mandioca e em sistema biodiverso.
Em todas  as  UDs foi  utilizada  uma capoeira  adjacente  aos  tratamentos  como controle.  Em cada
sistema foram alocadas 12 subparcelas de 2 x 2 m (4 m²). Foram inventariados 20.161 indivíduos,
pertencentes  a  67  famílias,  149  gêneros  e  224  espécies.  A composição  da  vegetação  espontânea
não  difere  entre  os  tratamentos  de  uma  mesma  UD;  as  análises  de  classificação  e  ordenação
mostraram  a  formação  de  4  grupos  a  partir  do  histórico  de  uso  das  parcelas.  A  UD-01  foi
caraterizada  por  espécies  indicadoras  herbáceas  como  Hyptis  atrorubens  Poit  e  Commelina
longicaulis Jacq. A UD-02 possuía espécies pioneiras, como Siparuma guianensis  Aubl e a liana
Mandevilla  hirsuta  (Rich)  K.Schum.  Na  UD-03  os  tratamentos  não  foram  suficientes  para
diminuir a quantidade de Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick que continuou predominando.
Espécies como Protium sagotianum L. Marchand e Ischnosiphon obliquus Körn foram comuns em
todas  as  capoeiras.  A  vegetação  espontânea  respondeu  ao  histórico  de  uso  das  UDs  e  não  aos
tratamentos implantados.
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