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POTENCIAL 1)0 BANCO I)E SEMENTES DO SOLO I)E CAPOEIRA ENRIQUECIDA COM 
LEGUMINOSAS ARBÓREAS NO NORDESTE PARAENSE 

Vu/,,k'e A!. ()Iireiru lo Nuscinie,,! o1;  Rui,,z undo Ilurbosu Afascure,,/utv'; A!oLsés (te Soicu Modesfo 

jw,ior ,  

NT RO 1) UÇ ÃO 

Para que se obtenha controle efetivo e duradouro das plantas dan inhas ciii cultivos é necessário que se 

faça antes uni levantamento qualitativo e quantitativo das espécies presentes e o estudo do banco de senientes do 

solo. O banco de sementes no solo consiste, portanto, na principal diflculdade em manter o controle de plantas 

invasoras na medida em que garantem infestações por longo período de tenipo, mesmo quando impede-se a 

entrada de novas sementes na área. Isto acarreta um decréscimo eni produção e qualidade do produto colhido, 

beni como no aumento dos custos de produção. Estimativas precisas do potencial de senientes de plantas 

daninhas em áreas agrícolas são de extrema iniportância na previsão de prováveis infestações de plantas 

dan inhas, no melhor conhecimento da dinâmica das espécies em distintas situações e, conseqtienteniente, de 

definições de estratégias para o no controle das niesnias. 

Este trabalho teve conio objetivo avaliar o potencial do banco de semenles em áreas de capoeira sem o 

liso do fogo e com enriquecimento utilizando leguni inosas arbóreas de rápido crescimento, e fornecer subsídios a 

curto prazo, para melhor entendimento da dinániica do banco de senientes no solo dos diversos agroecossistemas 

e st lidados. 

'1 ETOI)OLO(; IA 

O irabai ho foi realizado no período de janeiro a setembro de 1998, em casa de vegetação, na limbrapa 

Amazônia Oriental, no niun icipio de Belém. PÁ, coni amostras de solo coletadas de experimento conduzido em 

condições de campo em área de capoeira com 21 meses de idade. No experimento de enriquecimento de 

capoeii'a, foi ut ii zado o dei ineamenio de blocos casual izados com quatro repetições e parcelas coni tamanho de 

311) x 10111 em cinco agroecossistemas diferentes, conduzido pelo Projeto SI 11FF ( Studies on li unian Iitipact on 

Florests and Foodplains in the Tropics), no mon ic pio de Igarapé-Açu, PÁ. 

O banco de sementes no solo foi deterniinado na liteira e nas profundidades de O-Scni. 5-1 5cm e I5-

30cm. As amostras de solo fai'ant coletadas coni irado de caneca com cilindro de Scni de di5metro. Em cada 

agroecossistema foram coletadas quatro amostras, cada lima dessas amostras resultou da mistura de trés 

sti ba niost 'as. 

As amostras lorani retiradas dos seguintes agroecossistenias: a) TI -capoeira regenerada na parcela do 

e\perimento ): ti) T2-capoei ia regenerada ciii área contígua ao experimento): c) T3-capoe ira enriquecida com 

Ingoi e/ul/s em espaçamento de liii x 1 m: d) T4-capoeira enriquecida com /oga ei,,! is em espaçamento de 2111 x 

2111: e) 'IS-capoeira enriqtiec ida com Á coe/o mw)gi;in/ eni espaçamento de Im x liii: 1) T6-capoeira cnriquec da 

com fruto !oroig/unl eni espaçaniento de 2111 x 2111: 

Após a coleta, as amostras forani levadas para casa de vegetação e deixadas para secar ao ar, 

Iionmgeneízadas e separadas eni duas amostras de 2kg, sendo o restante descartado. Apenas as amostras de 

liteira, fram lavadas em peneiras com malhas de 2111111, pata separar as seinentes que encontravam-se aderidas 

às foi lias e raízes secas. posteriormente colocadas para gcriliinar sobre 2kg de solo esteri 1 irado em autoclave. 

lodas as aniostras de solo Ibrani colocadas em bandejas plásticas de 44cm de coitipri luento jior 29cm 

de largura e Sem de profundidade, contendo no seu interior, papel toalha para evitar a perda de sementes através 

de água de irrigaçào diária. 

O banco de senientcs v iáveis foi deterni inado através da contagem e identi licação das plântti Ias. Para a 

identificação da espéc i es, as plântulas jiermaneceram tias bandejas até atingirem o conipleto desenvo lv iniento 

vegetativo e ou reprodui is o Em sega ida as plantas forani prensadas. secas em estu 'a à temperatura de 40YC. 

eiiviadasao 1 lerbário lAN da Enibrapa Amazõnia Oriental, para identificação botânica das espécies. 

RESULTADOS E 1)ISCtJSSÃO 

Os resultados apresentados tia fig. 1. ind icani que a grande qtiant idade de sementes das plantas dan m lias 
que cresceni como vegetaçLio expontanea, nos agr()ecl)ssisteiiias estudados, estavam na liteira e nas camadas 

Aur NiSu iequisariLue dii nihrupt Aiiia,õni;i t irientai. la,si i'til 45 li 	00(1 7.0701 Helcui. PA. inase ,cpttu cinhrapa hr. 

iliiier' 1 CI)iIILI  Cilil)i  ailI iii 

i nihr;ipa .\tn:i,(niia t it ienrai inoises a epalti ettthripa iv 
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mais superticiais da capoeira. A maior concentração de sementes viáveis foi registrada na profundidade de 0-
5cm. Enquanto, que, tia profundidade de 1 5-30cm, em todos os agroecossistemas, não ocorreu germinação 
durante o periodo estudado, possivelmente devido ao tipo de cultivo adotado pelos produtores, ou seja, sem uso 
de implementos como arados e grades, que revolveni o solo trazendo as camadas mais profundas para a 
superfície vice-versa. Entretanto, houve grande variabilidade na freqüência das espécies do banco de sementes 
nas quatro profindidades estudadas. A liteira apresentou valor médio de 65 indivíduos, 20% do total, com 19 
espécies diftrentes, enquanto, a grande maioria das sementes viáveis cerca de 71%, estavam na profundidade de 
0-5cm, representadas por 229 indivíduos distribuídos entre 22 espécies. Apenas, 9% do total de sementes viáveis 
estavam na profundidade de 5-15cm. As espécies mais freqüêntes nos agroecossistemas, foram: Eragrostis 

e//lares (capim-mimoso), Borrei-ia vertiei//afli (vassourinha-de-botão), C'perus ,vp.(tiririca) e Lindernia 

erustaeea (douradinha) com 19%, 14%. 8,4% e 8,3% respectivamente (Tab. 1). Não houve grande variação entre 
a composição hotãnica das plantas entre os diversos agroecossistemas. O índice de similaridade reflete a 
semelhança entre as áreas da capoeira, englobando a composição botânica e freqüência das várias espécies. 
Praticamente as espécies foram as mesmas dentro dos seis agroecossistenias. Isto indica a maior adaptabilidade 
destas espécies a uma gama mais ampla de condições ambientais nas áreas estudadas. 

60 

5)) 

40 

30 

20 

4) 

Ti 	12 	13 	14 	'IS 	16 

A groecossistem as 

FIGURA 1. Distribuição das sementes viáveis nos diferentes agroecossistemas e profundidades em área de 
capoeira enriquecidas com espécies arbóreas, no município de lgrarapé-Açu, PÁ. 

TABELA 1. Freqüência relativa média e porcentagem das espécies em relação à população total de plantas em 
di fttentes agroecossistemas, em cada profundidades estudada, em área de capoeira enriquecida com 
espécies arbóreas, no município de lgarapé-Açu, PÁ. 

Espécies I.iteira 0-5cm 5-1 5cm Total 

N° % % 

.1 cada iue/anoxr/on 02 0.6 -- -- -- -- 02 0,6 

:ftci/tj'hi ai)'C/ISLV 08 2,5 14 4,5 02 0.6 24 7,4 

Ageratiw; eiuiv:oit/c's 01 0,3 01 0,3 -- -- 02 0.6 

í3orrer,a fali/o/ia -- -- 02 0,6 -- -- 02 0_6 

/?OiTdrla )'erliei//t ita 23 7,1 16 4.9 06 1,9 45 14.0 

tperus//nus 02 0,6 08 2,5 01 0,3 II 3.4 

Ctperus/crav -- -- 01 0.3 -- -- 01 0.3 

liverus /u.yai 02 0.6 23 7,1 -- -- 25 7,7 

ireiit 	sp. 03 0.9 20 6.2 04 1.3 27 8,4 

5 p/lace/ atas 04 1.2 -- -- -- -- 04 1.2 

IJ,&,'aaria horconta/is 02 0,6 14 4.3 -- -- ló 5,0 

[.)id,ron,e,n, e/haia 02 0,6 14 4.3 04 1,3 20 6.2 

Em//ia sol ehi/o/Ja 02 0,6 02 0.6 -- -- 04 1,3 

Licvtox/is abvssmiea -- -- 01 0,3 -- -- 01 0,3 
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Espécies Liteira 0-5cm 5-15cm Total 

No % N° % N° % N° 

Eragrostis ciliaris 01 0,3 59 18,3 -- -- 60 19,0 

Euphorbia try;nifo/ia 01 0,3 02 0,6 -- -- 03 0,9 

Finibristy/is annua -- -- 05 1,5 08 2,5 13 4,0 

Firnbristylis iniliacca -- -- 02 0,6 01 0,3 03 0,9 

Lindernia crustacca 01 0,3 26 8,0 -- -- 27 8,3 

Marsypianthcs charnacdrys 04 1,3 07 2,2 -- -- II 3,5 

Moilugo verti/ici//ata 03 0,9 06 1,8 -- -- 08 2,5 

0/delandia lancifblia 02 0.6 04 1,3 -- -- 06 1,9 

Sebastianabispida 01 0,3 01 0,3 01 0,3 03 0,9 

(Jrena lobata -- -- 01 0,3 -- -- O! 0,3 

Vernonia cinerea 01 0,3 -- -- -- -- 01 0,3 

Total 65 20,0 229 71,0 29 9,0 323 1 00 
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