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Para a manutenção da biodiversidade no meio rural do semiárido 
faz-se necessário a elaboração e uso de técnicas e práticas ecológicas, 

espécies cultivadas para produção e preservação da vegetação 
nativa, mantendo a estabilidade nas interações entre planta e solo. 

em agroecossistemas de base familiar. O local de realização da 
amostragem foi um roçado agroecológico implantado em outubro de 
2013 em área de caatinga da comunidade Sítio Areias/Boqueirão em 
Sobral, CE, no período chuvoso de 2015, após as práticas de capina e 
colheita do milho. Foram mensuradas frequência, cobertura de solo 

II) e entreleiras não cultivadas (Sítio III). Foram alocados oito pontos 
amostrais em cada sítio com um quadrado de 0,25 m² distribuídos 
uniformemente. A frequência foi registrada pela presença ou ausência 
de gramíneas, leguminosas e outras dicotiledôneas na área do quadro 
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de amostragem. A cobertura de solo deu-se pela determinação visual 
por três observadores previamente treinados e a produtividade (kg/ha) 
de matéria seca a partir do corte da parte aérea das plantas herbáceas. 
No período pós-capina a frequência de gramíneas nos sítios I, II e III, 

matéria seca, respectivamente. No pós-colheita para os sítios I, II 

1033, 894 e 407 kg/ha de matéria seca, respectivamente. Dentre os 

agrícolas adotadas no roçado agroecológico não apresentaram grande 

pós-colheita apresentando maior frequência de famílias de potencial 
forrageiro. 

Biodiversidade.
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