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I - INTRODUÇAO

o Projeto de Melhoramento de Pastagens da Amazô
nia Legal (PROPASTO), executado pela EMBRAPA através do Centro
de Pesquisa" Agropecuária do Trópico Dmido (CPATU), com atuação
em Paragominas, Marabá, Sul do Pará, Marajó, Baixo - Amazonas,
Norte de Mato Grosso, Amapá, Manaus-Itacoatiara, Roraima ,Acre ,
Rondônia e Norte de Goiás, é fundamentalmente um trabalho de
pesquisa desenvolvido em fazendas selecionadas denominadas fIcam.
pos experiment~lt, objetivando gerar tecnologia necessária
ao aumento da produção e da produtividade dos sistemas de pro
dução pecuária da Amazônia.

Pretende-se atingir esse objetivo através de estu
dos realizados sobre introdução, consorciação e adubação de
forrageiras, visando aumentar a capacidade de suporte e o ga
nho de peso por hectare em cada local de atuação, durante um
período mínimo de 4 anos.

Em cada campo estão sendo levados a efeito os se
guintes experimentos:

1 - Introdução e avaliação de forrageiras.
2 - Consorciação de gramíneas e leguminosas.
3 - Adubação de gramíneas e gramÍneas x legumino

sas.
4 - Efeito da introdução de leguminosas e de leg~. ..,. -nu.nos as ma.i s gr-arru.ne as na recuperaçao de pa~

tagens degradadas (Experimento de pastoreio).

Esse estudo tem o suporte financeiro do BASA em
todas as zonas pecuárias, e do Polamazônia em Marabá, Sul do
Pará, Amapá, Roraima e Acre. Grande parte dos investimentos
dentro de cada campo experimental ficará por conta do projetõ,
enquanto o restante, que envolverá gastos com obras considera
das como infraestrutura na propriedade, correrá por conta do
colaborador.
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Os investimentos que correrao por conta dos fazen
deiros, financiados pelo BASA sob condições de estímulo, serão
efetuados quase que totalmente no experimento de pastoreio(IV)
a se iniciar após a instalação dos outros menores.

A Coordenação Geral do projeto está sendo feita
pelo CPATU sob a supervisão do Departamento Técnico Científico
(DTC) da EMBRAPA. Um coordenador localizado na sede do CPATU,
em Belém, supervisiona os trabalhos desenvolvidos em Paragomi
nas, Marabá, Sul do Pará, Marajó, Amapá, Norte de Mato Grosso,
Baixo-Amazonas e Norte de Goiás, enquanto que a um outro, peE
tencente à Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual
(UEPAE) de Manaus, caberá dirigir o projeto em Manaus - Itacoa
tiara, Roraima, Acre e Rondônia.

11 - CONSIDERAÇOES INICIAIS

Foram feitas algumas modificações no projeto no
que se pefere ao início dos trabalhos em alguns locais. Dessa
maneira, foi antecipada a implantação dos experimentos em Mara
jó, Manaus-Itacoatiara e Rondônia, de 1977 para 1976.

No Sul do Pará, por dificuldades encontradas na
seleção de fazenda, o início da implantação dos trabalhos foi
transferido para setembro de 1976.

A exemplo de outros locais, em Marajó, devido a
exiguidade de tempo, os 3 primeiros experimentos foram monta
dos mediante o compromisso verbal assumido pelo proprietário
da fazenda selecionada, Sr. Agostinho Monteiro Filho, de que
aceitaria as condições do projeto apresentadas pela equipe téc
nica da EM~RAPA. No entanto, decorridos 17 dias da implantação
dos referidos experimentos, ocorreu a desistência irrevogável
por parte do pecuarista, não assinando o contrato de participa
ção. Desse modo, decidiu-se assuwir os encargos dos trabalHbs
montados para que se podesse obter os resultados esperados,
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já que a malorla dos gastos necessários
dos.

haviam sido efetua

Para que os trabalhos em Marajó não fiquem preju
dicados,será selecionada uma outra fazenda naquela região no
próximo ano agrícola, para que o projeto possa ser desenvolvi
do em toda a sua extensão.

Também com respeito ã metodologia da parte do pro
jeto referente ao estudo de respostas de forrageiras a níveis
crescentes de fósforo ("Adubação de gramíneas e gramíneas x le
guminosas") ,.foram feitas alterações no sentido de se obter a,n

formações adicionais sobre o efeito da correção do solo. Dessa
manelra, em Paragominas, Marabá e Amapá, onde já se tinha ins
talado o ensaio inicialmente projetado (experimento 111), foi
montado um outro adicional (experimento V) em que se estuda a
resposta de vários níveis de fósforo, na presença e ausência
de calagem. Nos outros campos experimentais já instalados e a
instalar o experimento 111 foi modificado no sentido de se ob-
ter as respostas desejadas.

111 - SELEÇAO DAS FAZENDAS

Cada equipe técnica encarregada da seleção das fa
zendas é constituida de, no mínimo, 1 pesquisador, 1 pedólogo
e 1 funcionário do BASA (Agrônomo, Veterinário ou Técnico Agrí
cola) .

De posse da relação das fazendas com os requisi
tos necessários para receber o financiamento do BASA, a equipe
técnica percorre cada propriedade fazendo a caracterização do
solo e entrevistando os fazendeiros, após o que é procedida a
seleção levando-se em consideração, além do tipo de solo ~c~
racterístico da região) e receptividade do fazendeiro, as con
dições de infraestrutura e acesso.
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No quadro 1 é sumariado o resultado da seleção
das fazendas em Paragominas, Marabá, Sul do Pará, Amapá, Mara
jó, Manaus-Itacoatiara e Roraima, prevista para o prlmelro se
mestre de 1976.

De acordo com o projeto, na zona pecuária de Ma
naus-Itacoatiara, seriam considerados 2 campos experimentais
um no Latosol Amarelo textura muito argilosa e outro no Lato
sol Amarelo textura média. No entanto, apenas no primeiro solo
foram encontradas fazendas com infraestrutura capaz de possibi
litar o desenvolvimento do estudo.

Durante a escolha das fazendas em Roraima, as in
tensas chuvas que ocorreram dificultaram o acesso às propried~
des, motivo pelo qual foram selecionadas apenas 2 das 3 pro
priedades destinadas ao local, sendo uma no Latosol Vermelho
textura argilosa, solo não previsto no projeto, em substitui
çao à Laterita local, considerada de difícil drenagem. A faze~

~
da, para instalação do projeto nas Areias Quartzosa Vermelhas
e Amarelas, ficou de ser determinada antes do final deste ano .

•
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N9 de».FazeridàS. . . .Seleciónadéis . Fazendas

Localização. . .. Município Percorridas

Quadro 1 - Pesnl tado da seleção das fazendas .no19 serrestre .de .1976

Zona pecuária Nome

Paragominas

<M3rab'"~ a
c>
~
:> ..•oSul cb Para
~z
üi~
!il
Õ Pmapã
~

~Marajó
e
~c
"~Manaus-Itaooatiara

Roraí.rra

Solo

Latosol Arrarelo textura nuito Poderosa
argilosa Paragorninas-PaKrn 27/PA-256 11

Podzólico Vermelho
textura argilosa

Concrecionário Laterí tioo

Amarelo Juçaral Km 92/PA-io

Krn 3/PA-150

s.João do Araguaia-Pa

Marabá-Pa
15

Sta. Luzia

PodzcLi.co Vermelho
textura argilosa

Amarelo Codespar Sul do Pará Santana do Araguaia-Pa 18

Latosol Anare lo textura nédia S. Jorge

Concrecionário Laterítioo Campineiro

Amapâ-Ap

M3.capâ-Ap.
Aporema
Krn 25/M3.c-Oiap.

·10

Laterità HidroITÓrfica Cachoeira cb Ararí-Pa 15Espirito Santo Cachoeira

Latosol Amarelo textura muito Agrop. Itacoati Km 200/M3.n-Itac. Itacoati ara-Pm
argilosa ara

Latosol Amarelo textura nédia Santa JÚlia Krn 68/Br-174 Caracaraí - Rr
Latosol Vermelho textura ar Quixabeira Krn 55/Br-401 Boa Vista-Brgilosa -

04

33

•
(J1..
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IV - CONTRATAÇAO DE PESSOAL

No primeiro semestre de 1976 foi contratado o seguin
te pessoal:

Narre Local, de lotação Drta de Admissão

Pesquisadores

Guilherrre Calandrini Pantoja de Azevedo &rabá 17/02/76
José Pedra Cunhada Silva (Substituido) Rorairra 17/02/76
Fairm.mdoNonato Guimarães Teixeira Manaus 29/03/76
José Ribarnar Felipe M3.rques Rorairra 17/06/76
Antônio Rober-to Ferreira da Silva ArrEpá 01/06/76

Técnicos AgrÍcolas

José Orinaldo Morais Ba.rreto Paragominas 17/02/76
Carlos José Andrade da Cruz Marabá 17/02/76
Carlos Alberto de Souza Cardoso(St1bstituido) Marabá 17/02/76
Astrogildo de Souza Sobrinho Sul do Pará 17/02/76
Nelson Oliveira da Silva AnEpá 23/03/76
Claudemiro de Souza e Silva Amapá 23/03/76
Edmilson Ribeiro da Silva Manaus-Itacoatia

ra 14/04/76
Jorge de Queiroz Freitas Rorairra 14/04/76
Milton Ernílio Torres M:rrques Marajõ 19/04/76
Manoel L.ázaro Trindade de Jesus Marabá 03/05/76
IiÍcio dos Possos Lima Rorairra 17/05/76
Rui Manuel Pereira Rei Manaus-Itacoatia

ra 01/06/76

Auxiliar Rural

Manoel &ria Ribeiro Paragominas 10/05/76 ..•
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Não foi possível o preenchimento total das necessidades
de Auxiliar Rural por falta de documerrtaçao dos candidatos interessados,
tendo sido contratado apenas um, que se encontra lotado emParagominas.

v - IMPLANTAÇAO DOS CAMPOS EXPERIMENTAIS

Face à deIIDY8.da aprovação do projeto e o atraso na contra
tação idos pesquisadores e técnicos agnIco.Ias, a implantação de todos os
camposexperirrentais, à exceção dos localizados emPoraima, foi bastante
retardada emfunção da programaçãoestabelecida. Os primeiros pesquisado
res e técnicos agrícolas do projeto foram contratados na segunda quinzena
de fevereiro, tendo havido ainda a necessidade de umperíodo de treinarren
to, o que os reteve emBeIern algumtempo.

Tambéma carência de rráquinas agrícolas para preparo do te~

reno e a falta de mão-de-obra rural emalguns locais, foram responsáveis ~
10 atraso no plantio dos experimentos.

A seguir são abordados os principais detalhes da instalação
dos experimentos nos camposexperimentais, por local. .

~

1) Zonapecuária de Marabá

1.1) Campoexperirnentaln9 1

Fazenda Juçaral
Vegetação: Pastagens de colonião, com5 anos
Tipo de solo: Podzólico VerrrelhoAmareloTextura

losa
Análise de fertilidade: pH 5,9; fésforo < 1 ppm; pot~

sio 114 ppm, cálcio + Magnésio
1,1 rre%e allllIlÍnio 0,2 rre%.

a) Experi.rrentoI: IntrOOuçãoe avaliação de forrageiras.

al)Espécies introduzidas

Gramíneas

1 - Gatton Panic (Pani.cumma.ximum,cv. Gatton)

2 - Brachiaria dictyoneura (USA)
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3-Brachiaria decumbens (IPEAN)
4-Brachiaria decumbens (Australiana)
5-Sempre Verde (Panicum maximum, cv.Gongy16ides)
6-Setária (Setaria anceps, cv. kazungula)
7-Brachiaria ~ (French Guyana)
8-Brachiaria ruziziensis
9-Pasto Negro (Paspalum plicatulum)

10-Jaraguá (Hyparrhenia rufa)
ll-Digitaria ~. n9 3
l2-Digitaria ~. n9 1
l3-Brachiaria~. (Flórida)
l4-Quicuio da Amazônia (Brachiaria ~. IRI 409) .
l5-Búfalo (Panicum maximum)
l6-Colonião (Panicum maximum)

Leguminosas
l-Soja Perene (Glycine wightii)
2-Leucaena (Leucaena leucocephala)
3-Stylosanthes gracilis, cv. Cook
4-Stylosanthes gracilis, cv. Schofield
5-Centrosema pubescens
6-Desmodium intortum
7-Galactia striata
8-Stylosan hes hamata, cv..Verano
9-Stylosanthes gracilis, IRI 1022

10-Calopogonium mucunoides
ll-Siratro (Macroptilium atropurpureus)
12-Stylosanthes humilis
13-Stylosanthes gracilis, cv.Endeavour
l4-Centrosema pubescens, IRI 1282
15-Kudzu Tropical (Pueraria phaseoloides)

a2) Preparo do solo

Data: 25/03 a 25/04/76
Roçagem e destoca: Manuais
Aração: Manual (enxada)

••

V1NCULADA AO MINISTCRIO DA AGRlClILTUR •••.
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a3) Adubação (parte do canteiro)

Data: Gramíneas de mudas, 09 e 11/OS/76;grami
neas de sementes, OS/OS/76;leguminosas,
OS e 09/0S/76.

Modo: GraIDÍneas e leguminosas de sementes,nas
linhas de plantio; gramíneas de mudas,
nas covas.

Quantidade/ha: 137,SOkg de P20S' 18,18% na
forma de superfosfato simples
e 81,82% na de hiperfosfato.

a4) Plantio

Data: Gramíneas de mudas, 09 e 11/OS/76;graIT4
neas de sementes, OS/OS/76; leguminosas
OS e 09/05/76.

Modo: Sementes em sulcos distanciados deO,SOm
entre si e mudas em covas espaçadas de
O,SOm x O,SOm.

b) Experimento 11: Consorciação de gramíneas e le
guminosas.

bl)Espécies combinadas 2 a 2 (graIDÍneas x legumi
nos as )

GraIDÍneas

1 - Colonião (Panicum maximum)
2 - Jaraguá CHyparrhenia rufa)
3 - Sempre Verde CPanicum maximum,cv. Gongylóides)
4 - Digitaria ~, n9 1
S - Quicuio da Amazônia (Brachiaria ~,IRI 409)
6 - Pasto Negro (Paspalum plicatulum)
7 - Setária CSetaria anceps, cv. Kazungula) •
Legurninosas

1 - Kudzu Tropical CPueraria phaseoloidés)
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2 -

3 -
4 -
5 -
6 -
7 -

Stylosanthes gracilis, IRI 1022
Desmodium intortum
Centrosema pubescens
Leucaena (Leucaena leucocephala)
Siratro (Macroptilium atropurpureus)
Soja Perene Comum (Glycine wightii)

b2) Preparo do solo
Data: 25/03 a 25/04/76
Roçagem e destoca: Manuais
Aração: Manual (enxada)

b3) Adubação

Data: 04/05/76
Modo: a lanço em toda a área do experimento
Quantidade/ha: 137,50kg de P205, lS,lS% na

forma de supe r-fos f ato simples
e_Sl,S2% na forma de hiperfos-
fato

b4) Plantio

Data: Gramíneas de mudas, 05/05J76; gramíneas
de sementes, 10/05/76; leguminosas, 12/
05J76

Modo: GraIDÍneas e leguminosas de sementes, em
sulcos afastados de 1,Om entre sí;gramí
neas de mudas, em covas no espaçamento
de 1,Om x 0,5m.

c) Experimento 111: Adubação de gramíneas e de
gramÍneas x leguminosas

••
cl) Níveis de adubação utilizados (kg P20S/ha):0;

13,7; 27,5; 55; 110; 220 e 110 + 20 kg/ha- de
FTE (Micronutrientes)
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c2) Espécies utilizadas

Gramínea: Colonião (Panicum maximum)
Consorciação: Colonião x Kudzu Tropical

CPueraria phaseoloides)

c3) Preparo do solo

Data: 25/03 a 25/04/76
Roçagem e destoca: Manuais
Aração: Manual (enxada)

c4) Adubação

Data: 07/05/76
Modo: a lanço
Adubos: Os níveis de P205 foram 18,18% na for

ma de superfosfato simples e 81,82%
na de hiperfosfato

c5) Plantio

Data: 08/05/76
Modo: As gramíneas puras, em sulcos distancia

dos de 0,5m; consorciações em sulcos
espaçados de 1,00m, entre espécies.

d) Experimento IV: Efeito de introdução de legu
minosas e de leguminosas mais

~ -graIDlneas na recuperaçao de
pastagens degradadas (experi-
mento de pastoreio)

No final do semestre tiveram início as atividades
(infraestrutura) necessárias ã montagem desse experimento de
pastoreio que se dará na segunda metade de 1976. •

Esse experimento estudará a viabilidade econômica
da introdução de leguminosas e leguminosas mais gramíneas, em
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pastagens degradadas de Marabá, sob 3 cargas animais.

e) Experimento V: Adubação de gramíneas e de gra
IDÍneas x leguminosas, com e
sem calagem

el) Níveis de adubação utilizados (kg P205/ha):0;
5;10; 20; 40; 55; 80 e 40 + 20 kgJha de FTE (rrrí,

cronutrientes)

e2) Espécies utilizadas

Gramínea: Colonião (Panicum maximum)
Consorciação: Colonião x Kudzu Tropical(Puer~

rla phaseoloides)

e3) Preparo do solo

Data: 25/03 a 25/04J76

Roçagem e destoca: Manuais
Aração: Manual (enxada)

e4) Calagem

Data: 26/05/76
Modo: a lanço e incorporado com ancinho
Quantidade/ha: 1 tonelada

e5) Adubação

Data: 27/05/76
Modo: a lanço .. .Adubos: Todos os nlvelS de P205 foram metade

na forma de superfosfato simples e m~
-tade na de hiperfosfato, com exceçao

••do nível 6 na base de 18,18% na forma
de superfosfato simples e 81,82% na
de hiperfosfato.
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e
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Data: 28105176
Modo: As gramíneas puras, em sulcos distancia

dos de 0,5m; consorciações em sulcos es
paçados de 1,00m, entre espécies.

1.2) Campo Experimental n9 2

Fazenda Santa Luzia
Vegetação: Pastagem de jaraguá, com 20 anos
Tipo de solo: Concrecionário Laterítico
Análise de fertilidade: pH 5,4: fósforo 4ppm;

potássio 246 ppm; cál
cio + magnésio 3,6
me%, alumínio 0,7me%.

a) Experimento I: Introdução e avaliação de for
ragelras.

aI} Espécies introduzidas

GraIDÍneas

1 - Setária (Setaria anceps, cv. Kazungula)

2 - Gatton Panic (Panicum maximum, cv. Gatton)

3 - Digitaria ~, n9 3

4 - Digitaria ~, n9 1

5 - Brachiaria dictyoneura (USA)

6 - Brachiaria ~ (French Guyana)

7 - Brachiaria ~ (Flórida)

8 - Quicuio da Amazônia (Brachíaria ~, IRI
409) •••

9 Brachiaria .. .- rUZlZlenSlS
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10 - Brachiaria decumbens (IPEAN)
11 - Brachiaria decumbens (Australiana)
12 - Pasto Negro (Paspalum plicatulum)
13 - Búfalo (Panicum maximum)-----
14 - Sempre Verde (Panicum maximum, cv.Gongz

lóides)
15 - Jaraguá (Hyparrhenia Tufa)
16 - Colonião (Panicum maximum)

Leguminosas

1 - Soja Perene (Glycine wightii)
-2 - Desmodium intortum

3 - Siratro CMacroptilium atropurpureus)
4 - Leucaena CLeucaena leucocephala)
5 - Galactia striata
6 - Stylosanthes humilis
7 - Stylos~nthes gracilis, cv. Cook

8 - Stylosanthes hamata, cv. Verano
9 - Stylosanthes gracilis, cv. Endeavour

10 - Stylosanthes gracilis, cv. Schofield
11 - Stylosanthes gracilis, IRI 1022
12 - Centrosema pubescens, IRI 1282
13 - Centrosema pubescens
14 - Calopogonium mucunoides
15 - Kudzu Tropical (Pueraria phaseoloides)

a2) Preparo do solo

Data: 15 a 29/03/76
Roçagem: Manual
Destoca, aração e gradagem: Mecanizados

•a3) Adubação (parte do canteiro)
Data: GraillÍneasde mudas, 05/04/76; gramíneas

de sementes, 06 a 07/04/76;leguminosas,
06/04/76.
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Modo: Gramíneas e leguminosas de sementes, nas
linhas de plantio; gramÍneas de mudas
nas covas.

Quantidade/ha: 137,50 kg de P20S' 18,18% na
forma de superfosfato simples

.e 81,82% na de hiperfosfato.

a4) Plantio

Data: Gramíneas de mudas, 05/04/76; gramíneas
de' sementes, 06 e 07/04/76; leguminosas,
06/04/76

Modo: Gramíneas e leguminosas de sementes, em
sulcos afastados de SOem entre si; gramí
neas de mudas, em covas espaçadas deSOem
x SOem.

b) Experimento 11: Consorciação de gramíneas e le
guminosas

bl) Espécie combinadas 2 a 2 (gramÍneas x legumino
s as )

Gramíneas
1 - Colamo (Panicum maximum)
2 - Jaraguá (Hyparrhenia rufa)
3 - Sempre Verde (Panicum maximum, cv. Gongylói

de s )

4 ~ Digitaria ~.n9 1
5 - Quicuio da Amaiônia (8rachiaria ~. IRI 409)
6 - Pasto Negro (Paspalum plicatulum)
7 - Setária(Setaria anceps, cv. Kazungula)

Le gumi.n os as

1·- Kudzu Tr9pical (Puerariaphaseoloides) ••

VINCULADA AO MI:'<ISTÉRIO DA AGRICULTURA
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2 - Stylosanthes gracilis, IRI 1022
3 - Desmodium intortum
4 - Centrosema pubescens
5 - Leucaena (Leucaena leucocephala)
7 - Soja Perene Comum (Glycine wighti~)

b2) Preparo do solo

Data: 15 a 29/03/76
Roçagem: Manual

-Destoca, araçao e gradagem: Mecanizados

b3) Ad'-.lbação

Data: 10 e 11/04/76
..•Modo: a lanço em toda a area do experimento

Quantidade/ha: 137,50kg de P20S' 18,18% na
forma de superfosfato simples
e 81,82% na forma de hiperfo~
fato

b4) Plantio

Data: GraIDÍneas de sementes e mudas, 10/04/76;
leguminosas, 11/04/76

Modo: GraInÍneas e leguminosas de sementes, em..sulcos nfastados 1,Om entre Sl; graffil
neas de mudas, em covas no espaçamento
de 1,Om x O,Sm.

c) Experimento 111: Adubação de gramíneas e de
graInÍneas x leguminosas

c1)Níveis de adubação utilizados (kg P20S/ha): O;
13,7; 27,5; 55; 110; 220 e 110 + 20 kg/ha de.•
FTE (micronutrientes)
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c2) Espécies utilizadas

Gramíneas: Jaraguá CHyparrhenia rufa)
Consorciação: Jaraguá x Kudzu Tropical (Puera

rla phaseoloides)

c3) Preparo do solo

Data: 15 a 29/03/76
Roçagem: Manual
Destoca, araçao e gradagem: Mecanizados

c4) Adubação:

Data: 07JQ4J76

Modo: a lanço
Adubos: Os níveis de P20S foram 18,18% na for

ma de superfosfato simples e 81,82%na
forma de hiperfosfato

c5) Plantio

Data: 07/04/76
Modo: As gramíneas puras, em sulcos distanci~

dos de 0,5m; consorciações em sulcos es
paçados de 1,00m, entre espécies.

d) Experimento IV: Efeito da introdução de leg~
mlnosas e de leguminosas malS

~ -grarnlneana recuperaçao de
pastagem degradadas ( experi
mento de pastoreio).

No final do semestre tiveram início as atividades
(infraestrutura) necessária à montagem desse experimento de
pastoreio que se dará na segunda metade de 1976. •
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Esse experimento estudará a viabilidade econômi
ca da introdução de leguminosas e de leguminosas mais gramínea
em pastagens degradadas de Marabá, sob 3 cargas animais.

e) Experimento V: Adubação de gramíneas e de gra
IDÍneas x leguminos as, com e sem
calagem.

el) Níveis de adubação utilizados (kg P205/ha):0;
5; 10; 20; 40; 55; 80 e 40 + 20 kg/ha de FTE
(micronutrientes)

e2) Espécies utilizadas

Gramínea: Jaraguá (Hyparrhenia rufa)
Consorciação: Jaraguá x Kudzu Tropical

ria phaseoloides)
(Puera

e3) Preparo do solo

Data: 23 a 26/051-76
Roçagem, destoca e aração: Manuais

e4) Calagem

Data: 26/05/76
Modo: a lanço e incorporado com ancinho
Quantidade/ha: 1 tonelada

e5) Adubação

Data: 27/05/76
Modo: a lanço
Adubos: Todos os níveis de P20S foram metade

na forma superfosfato simples e meta
de na de hiperfosfato, com exceção do

••••
nível 6 na base de 18,18% na forma de
superfosfato simples e 81,82% na for
ma de hiperfosfato.
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e6) Plantio

Data: 27J05J76

Modo: Gramíneas puras, em sulcos distanciados
0,5m; consorciaç~es em sulcos e~paçados
de 1,00m, entre espécies.

2) Zona pecuária de Paragominas

2.1) Campo experimental n9 1

Fazenda Poderosa
Vegetação: Pastagens de Colonião com 10 anos
Tipo de solo: Latosol Amarelo textura muito ar

gilosa
Análise de fertilidade: pH 6,4; fósforo 1 ppm;

potássio 47 ppm;cálcio
+ magnésio 5,4 me% e
alumÍnio 0,1 me% .

•

a) Experimento I: Introdução e avaliação de forra
geiras

a1)Espécies introduzidas

Gramíneas

1 - Colonião CPanicum maximum)
2 - Jaraguá CHyparrhenia rufa)
3 - Sempre Verde CPanicum maximum, cv.Gongylói

de s )

4 - Búfalo CPanicum maximum)
5 - Pasto Negro CPaspalum plicatulum)
6 - Quicuio da Amazônia CBrachiaria ~, IRI

409)
••7 - Brachiaria decumbens CIPEAN)

8 - Brachiaria decumbensCAustraliana)
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9 - Brachiariasp (Flórida)
10 - Brachiaria ~ (French Guyana)
11 - Brachiaria dictyoneura (USA)
12 - Brachiaria ruziziensis
13 - Digitaria ~ n9 1
14 - Digitaria ~ n9 3
15 - Set~ria (Setaria anceps, cv. Kazungula)
16 - Gatton Panic(Panicum maximum, cv.Gatton)

Leguminosas

1 - Kudzu ltropical (Pueraria phaseolOides)
2 - Centrosema (Centrosema pubescens)
3 - Centrosema(Centrosema pubescens,IRI 1282)
4 - Stylosanthes gracilis (IRI 1022)
5 - Stylosanthesgracilis (Schofield)
6 - Stylosanthes gracilis, cv. Cook
7 - Stylosanthes gracilis, cv. Endeavour
8 - Stylosanthes hamata, cv. Verano
9 - Stylosanthes humilis

10 - Calopogonium mucuno~des
11 - Soj a Perene Comum (Glycine wi thtii)
12 - Desmodium intortum
13 - Siratro (Macroptilium atropurpureus)
14 - Galactia striata
15 - Leucaena (Leucaena leucocephala)

a2) Preparo do solo

Data: 15/03 a 07/04/76
Roçagem e destoca: Manuais
Aração: Manual (enxada)

a3) Adubação

Data: Gramíneas de mudas, 12/04/76;gramíneas· de
sementes e leguminosas 13/04/76.

VINCULADA AO ~IIXISTÉRIO DA AGRICULTURA
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Mxlo: Gramíneas e leguminosas de· sementes, nas li
nhas de plantio; gramíneas de mudas, nas
covas.

Quantidade/ha: 137,50kg de P205,18,18% na forma
de superfosfato simples e 81,82%
na de hiperfosfato.

a4) Plantio

Data: Gramíneas de mudas, 12/04/76; gramíneas de
sementes e leguminosas, 13/04/76.

Modo: Sementes em sulcos distanciados de 0,50m
entre Sl; mudas em covas espaçadas de
0,50m x 0,50m.

b) Experimento 11: Consorciação de gramíneas e leg~
minosas.

bl) Espécies conÍbinadas
nos as)

2 a 2 (Gramíneas x legumi

Gramíneas

1 - Colbnião (Panicum maximum)
2 - Jaraguá (Hyparrhenia rufa)
3 - Brachiaria dictyoneura (USA)
4 - Estrela africana (Cynodon niemfluensis)
5 - Quicuio da Amazônia (Brachiaria .§..P., IRI 409)
6 - Pasto Negro (Paspalum plicatulum)
7 - Setária (Setaria anceps, cv. Kazungula)

Leguminosas
1 - Kudzu Tropical (Pueraria phaseoloides)
2 - Stylosanthes gracilis, IRII022
3 - Desmodium intortum
4 - Centrosema pubescens
5 - Leucaena (Leucaena leucocephala)
6 - Siratro (Macroptilium atr~urpureus)
7 - Soj a Perene Comum (Glycine wightii)

•

VINCULADA AO ~IISIsrÉRIO DA AGRICULTURA
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b2) Preparo do solo

Data: 15/03 a 07/04/76
Roçagem e destoca: Manua
Gradagem: Mecanizada

b3) Adubação

Data: 15/04/76 -Modo: A lanço em toda a area do experimento
Quantidade/ha: 137,50kg de P205, 18,18% na forma

de superfosfato simples e 81,82%
na forma de hiperfosfato.

b4) Plantio

Data: 15/04/76
Modo: Gramíneas e leguminosas de sementes,em sul

.,cos afastados de 1,Om entre si; gramlneas
de mudas, em cova de espaçamento de 1,Om
x O,Sm.

cl) Níveis de adubação utilizados (kg P205/ha): O;
13,7; 27,5; Si; 110; 220 ell0 + 20 kg/ha de FTE
(micronutrientes).

c) Experimento 111: Adubação de gramíneas e de gr~
míneas x leguminosas

•

c2) Espécies utilizadas
Gramínea: Colonião (Parif cum '. max í.murn)

Consorciação: Colonião x Kudzu Tropical (Pue rar-i.a
phaseoloides)

c3) Preparo do Solo
Data: 15 /O 3 a °7/O4/76

VINCULADA AO ~IJ:lIISTtRlO DA AGRICULTURA
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Roçagem e destoca: Manuais
Gradagem: Mecanizada

c4) Adubação

Data: 21/04/76
Modo: a lanço
Adubos: Os níveis de P20S foram 18,18% na for

ma de superfosfato simples e 81,82%
na de hiperfosfato

cS) Plantio

Data: 21/04/76
Modo: As gramíneas puras, em sulcos distancia

dos de O,Sm; consorciações em sulcos es
paçados de 1,OOm, entre espécies.

d) Experimento IV: Efeito da introdução de legu
minosas e de leguminosas malS

, -gramlneas na recuperaçao de
pastagens degradadas Cexperi
mento de pastoreio).

No final do semestre tiveram início as atividades
Cinfraestrutura) necessárias ã montagem desse experimento de
pastoreio que se dará na segunda metade de 1976.

Esse experimento estudará a viabilidade econômica
da introdução de legurninosas e legurninosas mais gramíneas, em
pastagens degradadas de Paragominas, sob 3 cargas animais.

e) Experimento V: Adubação de , degraffilnease gr~.. legurninosas ,rru ne as x com e
•sem calagem.
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el) Níveis de adubação utilizados Ckg P20S/ha):0;
5; 10; 20; 40; 55; 80 e 40 +20 kg/ha de FTE
Cmicronutrientes)

e2) Espécies utilizadas

Gramínea: Colonião CPanicum maximum)
Consorciação: Colonião x Kudzu TropicalCPuera

rla phaseoloides)

e3) Preparo do solo

Data: 25 a 28/05/76
Roçagem e destoca: Manuais
Aração: Manual (enxada)

e4) Cal agem

Data: 28/05/76
Modo: a lanço e incorporado com ancinho
Quantidade/ha: 1 tonelada

e5) Adubação

Data: 01/06/76
Modo: a lanço
Adubos: Todos os níveis de P20S foram metade

na. forma de superfosfato simples e m~
-tade na de hiperfosfato, com exceçao

do nível 6 na base de 18,18% na forma
de superfosfato simples e 81,82% na
de hiperfosfato.

e6) Plantio

Data: 01/06J76 ••
Modo: As gramíneas puras, em sulcos distancia

dos de O,5m;consorciações em sulc9s es
paçados de 1,OOm, entre espécies.
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3) Zona pecuária de Marajó

3.1) Campo experimental n? 1

Fazenda Espirito Santo
Vegetação: Campo Natural de terra firme
Tipo de solo: Lateríta hidromórfica
Análise de fertilidade: pH 5,1; fosforo < lppm9

potássio 31ppm~ cálcio +

magnésio 0,2 me% e alumí
nio 1,4 me%.

a) Experimento I: Introdução e avaliação de forragei
raso

al) Espécies introduzidas

Gramíneas
1 - Colonião (Panicum maximum)
2 - Jaraguá (Hyparrhenia rufa)
3 - Brachiaria decurnbens (IPEAN)
4 - Búfalo (Panicum maximum)
5 - Quicuio da Amazônia (Brachiaria~. IRI 409)
6 - Pasto Negro (Paspalum plicatulum)
7 - Setária (Setaria anceps, cv. Kazungula)
8 - Digitaria ~ (n? 1)
9 - Digitaria ~ (n? 3)

10 - Brachiaria ~ (Flórida)
11 - Brachiaria ~ (French guyana)
12 - Brachiaria dictyoneura (USA)
13 - Brachiaria decurnbens (Australiana)
14 - Brachiaria ruziziensis
15 - Gatton Panic (Panicum maximum, cv. Gatton)

••Leguminosas

VINCULADA .AO m:-:lSTÉRIO DA AGRICULTURA
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1 - Kudzu Tropical CPueraria phas eoLoi.de s )
2 - Stylosanthes gracilis CIRI 1022)
3 - Stylosanthes gracilis (Schofield)
4 - Centrosema CCentrosema pubescens)
5 - Centrosema CCentrosema pubescens, IRI 1282)
6 - LeucaenaCLeucaena leucocephala)
7 - Galactia striata
8 - Siratro CMacroptilium atropurpureus)
9 - Desmodium intortum

10 - Stylosanthes gracilis, cv. Cook
11 - Calopogonium mucunoides
12 - Stylosanthes gracilis, cv. Endeavour
13 - Stylosanthes humilis
14 - Stylosanthes hamata, cv. Verano
15 - Soja Perene Comum CGlycine wightii)

a2) Preparo do solo

Data: 08 a 19/05/76

Gradage~:Mecanizado

a3) Adubação

Data: 2110 5176
Modo: Gramíneas e leguminosas de sementes, nas li

nhas de plantio; gramíneas de mudas, nas co
vaso

Quantidade/ha: 50,Okg de P205,50% na forma de su
perfosfato simples e 50% na de hi
perfos fato.

a4) Plantio

Data: Gramíneas de mudas, 20/05/76; gramíneas e
leguminosas de sementes, 21/05/76

Modo: Sementes em sulcos distanciados de 6,50m e~
tre si; mudas em covas espaçadas de O,50m
x O, SOm.

VINCULADA AO ~11:-;ISTÉRIO DA ,\GHtCUl.TURA
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b) Experimento 11: Consorciação de gramíneas e leg~
minosas.

bl) Espécies combinadas 2 a 2 (gramíneas x

s as )
Le gumi no

Gramíneas

1 - Brachiaria ruziziensis
2 - Jaraguá (Hyparrhenia rufa)
3 - Brachiaria dictyoneUra (USA)
4 - Digitaria ~. n9 1
5 - Quicuio da Amazônia {Brachiaria~. IRI

6 Pasto Negro (Pasp~lu~ plic~tulum)
7 - Setária(Setaria anceps, cv. Kazungula)

__ .-1

409)

Leguminos as

1 - Kudzu Tropical (Pueraria phaseoloides)
2 - Stylosanthes gracilis, (IRI 1l022)
3 - Desmodium intortum
4 - Centros ema (Cerrt r'ose'rna pubes ce n s )
5 - Galactia striata
6 - Siratro (Macroptilium atropurpureus)
7 - Soj a Perene (Glycine wightii)

b2) Preparo do solo

Data: 08 a 19/05/76
Gradagem: Mecanizada

b 3) Adubação
Data: 22/05/76 -Hodo : a lanço em toda a area do experimento
Quantidade/ha: 50kg de P205, 50% na forma de

perfosfato simples e 50% na de
perfosfato.

s'.l

hi.. -

VINCULADA AO ~IIXISTÉR10 DA AC;,~(CULTURA
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b4) Plantio
Data: Gramíneas e legurninosas de sementes 22/05/76;

g~amíneas de mudas 21/06/76.

Modo: Gramíneas e leguminosas de sementes,em sul
cos afastados em 1,Om entre si; gramíneas de
mudas, em cova de espaçamento de 1,Om x 0,5m

c) Experimento 111: Adubação de gramíneas e de gramí-
neas x leguminosas com e sem cala
gemo

Cl),Níveis de adubação utilizados (kg P2 05/ha), com e
sem calagem (1 tonelada/ha): 0;5; 10; 20; 40; 80 e
40 + 20 kg/ha de FTE (micronutrientes).

c2) Espécies utilizadas
Gramínea: Pasto nativo
Consorciação: Pasto nativo x Stylosanthes gracilis

IRI 1022

c3) Calagem
Data: 19 10 5 1 7 6

Modo: a lanço e incorporado com ancinho
Quantidade/ha: 1 tonelada

c4) Adubação
Data: 22/05/76

Modo: a lanço
Adubos: Todos , .os n i. ve i.s nade P2 05 foram metade

forma de superfosfato simples e metade na
de hiperfosfato.

•

VINCULADA AO MINISHRIO DA AGRICULTURA
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tre.

c5) Plantio

Data: 22/05/76
Modo: Em sulcos distanciados de 0,5m

d) Experimento IV: Efeito da introdução de leguminosas
e de leguminosas mais gramínea na
recuperação de pastagens degradadas
(experimento de pastoreio).

Não estava previsto qualquer atividade para este semes

4) Zona pecuária de Amap~

4.1) Campo experimental n9 1

Fazenda Campineira

Vegetação: "Cerrado"
Tipo de solo: Concrecion~~io iaterftico
Análise de fertill:i!dade:pH 5,1; fósforo < lppm;potás

SlO 16 ppm; cálcio + magn~
sio 0,3 me% e alurnfnio 1,0
me%.

a) Experimento I: Introdução e avaliação de forragei
raso

aI) Espécies introduzidas

1 - Brachiaria decumbens (IPEAN)
2 - Jaraguá (Hyparrhenia rufa)
3 - Sempre Verde (Panicum maximum,
4 - Búfalo (Panicum maximum)
5 - Quicuio da Amazônia (Brachiaria

cv. Con gyLoi des )
••

.§.E. I RI 4 O9 )

VINCULADA AO m:-:ISTÉR!O DA AGRICULTURA
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6 - Pasto Negro (Paspalum plicatulum)
7 - Setária (Setaria anceps, cv. Kazungula)
8 - Digitaria ~ n9 1
9 - Colonião (Panicum maximum)

10 - Brachiaria ~ (F'l.ór-i.da)
11 - Brachiaria ~ (French Guyana)
12 - Brachiaria dictyoheura (USA)
13 - Brachiaria decumbens (Australiana)
14 - Brachiaria ruziziensis
15 - Gatton Panic (Panicum maximum, cv. Gatton)

Leguminosas:

1 - Kudzu Tropical (Pueraria phaseoloides)
2 - Stylosanthes gracilis (IRI 1022)
3 - Stylosanthes gracilis (Schofield)
4 - Centrosema (Centrosema pubescens, IRI 1282)
5 - Centrosema (Centrosema pubescens)
6 - Leucaena (Leucaena leucocephala)
7 - Galactia striata
8 - Siratro (Macroptilium atropurpureus)
9 - Desmodium intortum

10 - Stylosanthes gracilis, cv. Cook

11 - Calopogonium mucunoides
12 - Stylosanthes gracilis, cv. Endeavour
13 - Stylosanthes humilis
14 - Stylosanthes hamata, cv. Verano
15 - Soja Perene Comum (Glycine wightii)

a2) Preparo do solo

Data: 05 a 07/04/76
Aração e gradagem: Mecanizadas

a3) Adubação

Data: Gramíneas de mudas, 10/04/76; gramíneas
sementes, 12/04/76; leguminosas 19/04/76

de

VINCULADA AO ~II)/ISTÉRIO DA AGR[CULTURA
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Modo: Gramíneas de sementes e leguminosas, nas li
nhas de plantio; gramíneas de mudas,nas co
vas

Quantidade/ha: 137,SOkg de P20S' 18,18% n~ forma
de superfosfato simples e 81,82% rn
de hiperfosfato.

a4) Plantio

Data: Gramíneas de mudas, 09/04/76; gramíneas de
sementes 12/04/76; leguminosas 19/04/76

Nodo: Sementes em sulcos distanciados de O ,Sm en
tre si; mudas em covas espaçadas de O,Sm
x O,Sm

b) Experimento 11: Consorciação de gramíneas e leg~
rru no s as

bl) Espécies combinada; 2 a 2 (gramíneas x leguminos as)

Gramíneas

1 - Brachiaria ruziziensis
2 - Jaraguá (Hyparrhenia rufa)
3 - Quicuio da Amazônia CBrachiaria~, IRI 409)
4 - Pasto Negro CPaspalum plicatulum)
S - Brachiaria dictyoneura CUSA)
6 - Digitaria ~ n9 1
7 - Setária CSetaria anceps, cv. Kazungula)

Leguminosas

1 - Kudzu Tropical CPueraria phaseoloides)
2 - Galactia striata
3 - Siratro CMacroptilium atropurpureus)
4 - Stylosanthes gracilis, IRI 1022
S - Stylosanthes gracilis, cv. Cook
6 - Centrosema CCentrosema pubescens)

VINCULADA AO ~!I:\ISTI~R!O !M AGR(CULT{;RA
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7 - Desmodium intortum

b2) Preparo do solo

Data: OS a 07/04/76
Aração e gradagem: Mecanizadas

b 3) Adubação

Data: Gramíneas, 12/04/76 e leguminosas, 13/04/76
Modo: a lanço em toda a área do experimento
Quantidade/ha: 137,SOkg de P20S' 18,18% na forma

de superfosfato simples e 81,82% rn
de hiperfosfato.

b4) Plantio

Data: Gramíneas de sementes 12/04/76; gramíneasde
mudas, 14/aS/76; leguminosas,13/04/76

Modo: Gramíneas e leguminosas de sementes, em sul
~cos afastados de 1,Om entre si; gramlneas

de mudas, em covas no espaçamento de 1,Om
x O,Sm

c) Experimento 111: Adubação de gramíneas e de gramí
neas x leguminosas

cl) Níveis de adubação utilizados (kg de P2Os /Ji a ): O;
13,7; 27,S; SS,O; 110,0; 220,0 e 110,0 + 20kg de
FTE (micronutrientes)

c2) Espécies utilizadas

Gramíneas: Pastagem nativa

Consorciação: Pastagem nativa x Stylosanthes
_cilis, IRI 1022

c3) Adubação

VINCULADA AO ~II:-';ISTÉRIO DA AGRICULTURA



. MBRAPA 33 .

Data: 19/04/76

Modo: a lanço
Adubos: os níveis de P205 foram 18,18% na for

ma de superfosfato simples e 81,82%
na de hiperfosfato

c4) Plantio

Data: 19/04/76
Modo: em sulcos afastados de O,5m

d) Experimento IV: Efeito da introdução de legu-
minosas e de leguminosas malS

, -gramlnea na recuperaçao de
pastagens degradadas (experi-
mento de pastoreio)

Não estava previsto nenhuma atividade neste semes
tre.

e) Experimento V: Adubação de ~ degraffilnease gra
~ leguminos as,rm.ne as x com e

sem cal agem

el) Níveis de adubação utilizados (kg P205/ha):0;

5; 10; 20; 40; 55; 80 e 40 + 20 kg/ha de FTE
Cmicronutrientes)

e2) Espécies utilizadas
GraIDÍnea: Pastagem nativa
Consorciação: Pastagem nativa ~ Sthylosanthes

gracili~, IRIl02~

e3) Calagern

Data: 30/05/76

Modo: a lanço e incorporado com ancinho
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Quantidade/ha: 1 tonelada

e4) Adubação

Data: 02J06J76

Modo: a lanço
Adubos: Todos os níveis de P205 foram metade

na forma de superfosfato simples e m~
tade na de hiperfosfato, com exceção
do nível 6, na base de 18,18% na for
ma de superfosfato simples e 81,82%
na de hiperfosfato

e5) Plantio

Data: 02J06J76

Modo: em sulcos afastados de 0,5m

4.2) Campo experimental n9 2

Fazenda são Jorge
Vegetação: "Cerrado"
Tipo de solo: Latosol Amarelo textura média
Análi!se de fertilidade: pH 5,1; fósforo

1 ppm; potássio
ppm; cálcio +
sio 0,2 me% e
nio 0,5 me%

<
12
-magn~

alumí

a) Experimento I: Introdução e avaliação de forra
geiras

aI) Espécies introduzi das

Gramíneas

1 - Brachiaria decumbens (IPEAN)
2 - Brachiaria dictyoneura (USA) •
3 - Sempre Verde (Panicum maximum,cv.Gongylói

des)
4 -Búfalo CPanicum maximum)
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5 - Quicuio da Amazônia (Brachiaria ~' IRI 409)
6 - Pasto Negro (PaspaTum plicatulum)

7 - Setaria (Setaria anceps, cv. Kazungula)
8 - Digi taria ~ (N9 1)
9 - Colonião (Panicum maximum)

10 - Brachiaria ~ (Flórida)
11 - Brachiaria ~ (French Guyana)
12 - Jaragua (Hyparrhenia: rufa)
13 - Brachiaria decumbens (Australiana)
14 - Brachiaria ruziziensis
15 - Gatton Panic (Panicum maximum, cv. Gatton)

Leguminosas.

1 - Kudzu Tropical (Pueraria phaseolOides)
2 - Stylosanthes graci1is (IRI 1022)
3 - Stylosanthesgracilis (Schofield)
4 - Centrosema (Centrosema pubescens)
5 - Centrosema (Centrosema pubes cens, IRI 1282)
6 - Leucaena (Leucaena leucOcephala)

7 - Galactiastriata----
8 - Siratro (Macroptilium àtropurpureus)

9 - Desmodium intortum
10 Stylos anthes graci lis, cv. Cook
11 Calopogoniummucunoides

12 - Stylosanthes gracilis, cv. Endeavour
13 - Stylos anthes humilis
14 - Stylosanthes hamata, cv. Verano
15 - Soj a Perene Comum(Glycine Wightii)

a2) Preparo do solo

Data: 14 a 22/04/76
Aração e gradagem: Manuãis ..

VINCULADA AO mNISTÉRIO DA AGRICULTURA
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a3) Adubação

Data: Gramíneas de mudas e leguminosas, 24/04/76;
gramíneas de sementes, 25/04/76

Modo: Gramíneas De sementes e leguminosas, nas li
nhas de plantio; gramíneas de mudas, nas co
vas

Quantidade/ha: 137,50kg de P205~ 18~8% na forma
de superfosfato simples e 81,82%
na de hiperfosfato

a4) Plantio

Data: Gramíneas de mudas, 24/04/76; gramíneas e
leguminosas de sementes, 25/04/76.

Modo: Sementes em sulcos distanciados de 0,5m en
tre si; mudas em covas espaçadas de 0,5m
x 0,5m

b) Experimento 11: Consorciação de gramíneas e leg~
rrunosas

bl) Espécies combinadas 2 a 2 (gramíneas x
s.as )

legumin.s2

Gramíneas

1 - Brachiaria ruziziensis
2 - Jaraguá (Hyparrhenia rufa)
3 - Brachiaria dictyoneura
4 - Digitaria ~ (n9 1)
5 - Quicuio da Amazônia (Brachiaria ~' IRI 409)
6 - Pasto Negro (Paspalum plicatulum)
7 - Setária (Setaria rulceps, cv. Kazungula)

Leguminosas

1 - Kudzu Tropical (Pueraria phaseoloides)
2 - Stylosanthes gracili~ (IRI 1022)
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3 - Centrosema CCentrosema pubescens, IRI 1282)
4 - Galactiastriata
5 - Siratro CMacroptilium atropurpureus)
6 - Desmodium intortum
7 - Stylosanthes gracilis, cv. Cook

b2) Preparo do solo

Data: 14 a 22/04/76

Aração e gradagem: Manuais

b 3) Adubaç ão

Data: 25/04/76

Modo: a lanço em toda a área do experimento
Quantidade/ha: 137,50kg de P205, ~8,18% na forma

de superfosfato simples e 81,82% ra

de hiperfos fato.

b4) Plantio

Data: Gramíneas e .leguminosas de sementes, 24/04/76;

gramíne as de mudas , 25 1°4176
Modo: Gramíne'as e leguminosas de sementes, em sul..cos afastados de 1,Om entre si; gra~neas

de mudas, em covas .no espaçamento de 1,Om x
0,5m

c)
-.. ~Experimento 111: Adubaçao de gramlneas e de gram~

neas x leguminosas

cl) Níveis de adubação utilizados Ckg de P205/ha):

13,7; 27,5; 55,0; 110,0; 220,0 e 110,0 + 20kg
FTE CMicronutrientes)

° ;
de

c2) Espécies utilizadas ..
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GraIDÍneas: Pastagem nativa
Consorciação: Pastagem nativa x Stylosanthes

gracilis, IRI 1022

. c3) Adubação

Data: 24/04J76

Modo: a lanço
Adubos: Os níveis de P205 foram 18,18% na for

ma de ~uperfosfato simples e 81,82%
na de hiperfosf~to.

c4) Plantio

Data: 24/04/76
Modo: em sulcos afastados de 0,5m

d) Experimento IV: Efeito da introdução de leg~
'IDlnosas e de leguminosas malS

, -graIDlneas na recuper~çao de
pastagens degradadas (experi-
mento de pastoreio).

Não estava previsto nenhuma atividade neste semes
tre.

e) Experimento V: Adubação de gramíneas e de gra
IDÍneas x leguminosas, com e sem
calagem

el) Níveis de adubação utilizados (kg P205/ha):0;

5; 10; 20; 40; 55; 80 e 40 + 20 kg/ha de FTE
(micronutrienTes).

e2) Espécies utilizadas

Gramínea: Pastagem nativa
Consorciação: Pastagem nativa x Stylosanthes

gracilis, IRI 1022
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e3) Calagem

Data: 2SJOSJJ6
Modo: a lanço e incorporado com ancinho
QuantidadeJha: 1 tonelada

e4) Adubação

Data: 29/0S/76
Modo: a lanço .. .Adubos: Todos os nlvelS de P20S foram metade

na forma de superfosfato simples e me
tade na de hiperfosfato, com exceção
do nível 6, na base de 18,18% na for
ma de superfosfato simples 81,82% na
de hiperfosfato

eS) Plantio

Data: 29JOS/76
-Modo: Em sulcos afastados de O,Sm

S) Zona pecuária de Roraima

S.l) Campo experimental n9 1

Fazenda Quixabeira
Vegetação: "Cerrado"
Tipo de solo: Latosol Vermelho textura argilosa
Análise de fertilidade: pH S,3, fósforo <

1 ppm; potássio 10ppm
~álcio + magnésio 1,3
me% e alumínio O,4me~

a) Experimento I: Introdução e avaliação de for
r-age i.r-as •
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aI} Espécies introduzidas

Grarníneas

1 - Brachiaria decumbens CAustraliana}
2 - Brachiaria ~ CFlórida)
3 - Setária (Setaria anceps, cv. Kaz un gu La )
4 - Sempre Verde (Panicum max.i.mum , cv. G:mgylóides)
5 - Coloni~o (Panicum rriaximum)
6 - Brachiaria decumbens (IPEAN)
7 - Brachiaria ~ (French Guyana)
8 - Digitaria ~ (n9 1)

·9 - Quicuio da Amazônia (Br-achí ar-í.a ~, IRI 409)
10 - Jaraguá (Hyparrhenia rufa)
11 - Brachiaria ruzi ziens is
12 - Brachiaria dictyoneura (USA)
13 Gatton Panic (Panicum rnaximum, cv. Gatton)
14 - Pasto Negro (Paspalum plicatulum)
15 - BGfalo (Pani~um ma~irrium)

Leguminosas

1 - Stylosanthes humilis
2 - Stylosanthes gracilis, cv. Cook
3 Galactia ~triata
4 - Centrosema CCentrosema pube scens )
5 - Kudzu Tropical (Pueraria phaseoloides)
6 - Stylosanthes hamata, cv. Verano
7 - Calopogonium mucunoides
8 - SiratroC Macropti lium atropurpureus)
9 - Centrosema CCentrosema pubescens, IRI

10 - Stylosanthes gracilis, IRI 1022
11 - Soja Perene Comum CGlycine wightii)
12 - Sty10santhes gracilis, cv. Endeavour
13 - Desmodium intortum
14 - Leucaena .CLeucaena 1eucocepha1a)
15 - Sty10santhes graci1is (Schofie1d)

1282 )

..
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a2) Preparo do solo

Data: 11 a 15/06/76

Aração e gradagem: Mecanizadas

a3) Adubação

Data: 21/06/76

Modo: a lanço
Quanti daàe lha: 50kg de P205, metade

superfosfato simples
hiperfosfato

na forma de
e metade na de

a4) Plantio

Data: Gramíneas e leguminosas por sementes, 22 a
23/06/76; gramíneas de mudas, 26/06/76.

Modo: Sementes em sulcos distanciados de 0,5m en
tre si; mudas em covas espaçadas de
x O,5m.

0,5m

b) Experimento 11: Consorc~ação de gramíneas e legu
minosas

bl) Espécies combinadas 2 a 2 (gramíneas x
s as )

legumin~

Gramíneas

1 - Brachiaiia ruziziensis
2 - Jaraguá (Hyparrhenia rufa)
3 - Sempre Verde (Panicum maximum, cv.

des)
4 - Digitaria ~J2 (n9 1)
5 - Quicuio da Amazônia (8rachiaria ~' IRI lI09)

6 - Pasto Negro (Paspalum plicatulum)
7 - Setária (Set~ria anc~, cv. Kazungula)
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Leguminos as /

1 - Kudzu Tropical (Pueraria phaseoloides)
2 - Stylosanthesgracilis, IRI 1022
3 - Desmodium intortum
4 - Cerrt r-osema Comum (Centrosema pubescens)
5 - ~alactia striata
6 - Siratro (Macroptilium atropurpureus)
7 - Soja Perene Comum (Glycine wightii)

b2) Preparo do solo

Data: 11 a 15/06/76
Aração e gradagem: Mecanizadas

b3) Adubação

Data: 21/06/76
Modo: a lanço em toda a área do experimento
Quantidade/ha: 50kg de P20

S
' metade na forma de

superfosfato simples e metade na
de hiper~osfato

b
4

) Plantio

Data: Gramíneas e leguminosas ~ sementes, 22 a
23/06/76; gramíneas de mudas, 23/07/76

Modo: Gramíneas 2 leguminosas de semer.tes em sul
cos afastados de 1,Om entre si; gramíneas
de mudas, em covas no espaçamento de 1,Om x

O,Sm

c) ~xperimen·to 111: Adubação de gramíneas e de gr~.
míneas x leguminosas, com e sem
calagem

••
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cl) Níveis de adubação utilizados (kg de P205/ha): O;

5; 10; 20; 40; 80 e 40 + 20kg de FTE ( micronutri
entes)

c2) Espécies utilizadas

Gramíneas: Pastagem nativa
Consorciação: Pastagem nativa xStylosanthes gr~

cilis, IRI 1022

c3) Cal agem

Data: 21/06/76

Modo: a lanço em incorporado com ancinho
Quantidade/ha: 1 tonelada

c4) Adubação

Data: 2110 6176
Modo: a lanço
Adubos: Os níveis de P205 foram metade na forma

de superfosfato ,simples e metade na de hi
perfosfato

cs) Plantio

Data: 2310 61 76
Modo: em sulcos afastados de 1,Om

d ) Experimento IV: Efeito da introdução de legumino
sas e de leguminosas malS grami
nea na recuperação de pastagens
degradadas (experimento de pasto
reio)

Não estava previsto nenhuma atividade neste semest8 • ••
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5.2) Campo Expe riment aL N9 2

Fazenda Santa Júlia
Vegetação: "Lavrado."
Tipo de Solo: Latosol Amarelo textura média
Análise de f e-r-t i lLde de : pH 5,2; fós foro < Lpprn ; po-

tássio 21 ppm; cálcio + ma-
gnésio 0,2 me% e alumínio
0,8 me%.

.a) Experimento I : Introdução e avaliação de forrageires

aI) Espécies introduzidas
Gramíneas
1 - Brachiaria decumbens (Australiana)
2 - Brachiaria .§..E. (Flórida)
3 - Setária (Setaria anceps, cv. Kaz ungula)
4 - Sempre Verde (Panicurn max irnum, cv. Gongylói~s)
5 - Colonião (Panicum rnaximurn)
6 - Brachiaria decumbens (IPEAN)
7 - Brachiaria ~ (T'r-e n ch Cuy ana )
8 - Digitaria sp (N9 1)
9 - Quicuio da Amazônia (Brachiaria .§..E., IRI 409)

10 - Jaraguá (Hyparrhenia rufa)
11 Brachiaria ruziziensis
12 - Brachiaria dictyoneura (USA)
13 - Gatton Panic (Panicum maximum, cv. Gatton)
14 - Pasto Negro (Paspalum plicatulum)
15 - Búfalo (Panicum maximurn)

Leguminos as

1 - Stylosanthes humilis
2 - Stylosanthes gracilis, cv. Cook
3 - Galactia striata
4 - Centrosema (Centrosema pubescens)

••
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5 - Kudzu Tropical (Pueraria phaseoloides)
6 - Stylosanthes hamata, cv. Verano
7 - Calopogonium mucunoides
8 - Siratro (Macropti lium atropurpureus)
9 - Centrosema CCentrosema pubescens, IRI

10 - Stylosanthes gracilis, IRI 1022
11 - Soja Perene Comum (Glycine wightii)
12 - Stylosanthes gracilis, cv. Endeavour
13 - Desmodium intorturn
14 - Leucaena (Leucaena leucocephala)
15 - Stylosanthes gracilis (Schofield)

1282 )

a2) Preparo do solo

Data: 22 a 24/05/76

Aração e gradagem: Mecanizadas

a3) Adubação

Data: 2710 5176
Modo: a lanço
Quantidade/ha: 50kg de P205, metade na forma de

fosfato simples e metade na de
fos fato

a4 )Plantio

Data: Gramíneas"e leguminosas de sementes, 27/05/76;

grarníneas de mudas, 01/06/76

Modo: Sementes em sulcos distanciados de 0,5m entre
Sl; mudas em covas espaçadas de 0,5m x 0,5m

b)Experimento 11: Consorciação de eramíneas e legumin~
s as

bl)Espécies combinadas 2 a 2 (gramíneas x leguminosas) •
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Gramíneas

1 - Brachiaria ruziziensis
2 - Jaraguá (Hyparrhenia: rufa)
3 Sempre Verde {Panicum m ax i.murn , cv. Gongyl~ides
4 - Digitaria ~ (n9 1)
5 - Quicuio da Amazônia (Brachiaria~, IRI 409)
6 - Pasto Negro (Paspal~ plicatulum)
7 Setária (Setaria anceps, cv. Kazungula)

Leguminosas

1 - Kudzu Tropical (Puerar~a phaseoloides)
2 - Stylosanthes gracilis, IRI 1022
3 - Desmodium intortum
4 - Centrosema Comum <Centrosema pubescens)
5 - Galactia striata
6 - Siratro (Macroptilum atropurpureus)
7 - Soja Perene Comum (Glycine wightii)

b2) Preparo do solo
.

Data: 22 a 24/05/76
Aração e gradagem: Mecanizadas

b 3) Ad ubação

Data: 30/05/76
..•Modo: a lanço em toda a area do experimento

Quantidade/ha: 50kg de P205, metade na forma de
superfosfato simples e metade na
de hiperfosfato

b L~) Plantio
Data: Gramíneas e leguminosas de sementes,30/05/76;..gramlneas de mudas, 06/07/76
Bodo: Gro.míneas e leguminosas de sementes em sul""

cos afastados de 1,Om entre si; gramíneas
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de mudas, em covas de espaçarnento de
x 0,5m

1,Om

c) Experimento 111: Adubação de gramíneas e de grami
neas x leguminosas, com e sem ca
lagem

cl) Níveis de adubação utilizacos (kg de P205/ha): O;
5; 10; 20; 40; 80 e 40 + 20 kg de FTE (micronutri
entes)

c2) Espécies utilizadas

Gramíneas: Pastagem nativa
Consorciação: Pastagem nativa x Stylosanthes gra

cilis , IRI 1022

c3) Calagem

Data: 29/05/76
Modo: a lanço em incorporado com ancinho.
Quantidade/ha: 1 tonelada

c4) Adubação

Data: 30/05/76
Modo: a lanço
Adubos: Os níveis de P205 foram metade na forma

de superfosfato simples e metade na de '
hipérfosfato

cs) Plantio

Data:02/06/76
Modo: em sulcos afastados de l,om

••••
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d) Experimento IV: Efeito da introdução de legumin~
sas e de leguminosas malS gramí
nea na recuperação de pastagens
degradadas (experimento de pasto
reio)

Não estava previsto nenhuma atividade neste semestre.

6) Zona pecuária de Manaus-Itacoatiara

6.1) Campo Experimental N9 1
Fazenda Agroindustrial Itacoatiara Ltda
Vegetação: Pastagem de Colonião, com 2 anos
Análise de Fertilidade: pH 4,6; fósforo 3Ppm; p~

tássio 64 ppm; cálcio +
magnésio 1,7 me% e alumí-
nlO 0,7 me%.

a) Experimento I: Introdução e avaliação de forrage~
- ras

aI) Espécies introduzidas:

Gramíneas
1- Quicuio da Amazônia CBrachiaria ~' IRI 409)
2: Brachiaria sp (Flórida)
3- Pasto Negro (Paspalum plicatulum)
4- Senpre Verde (Penicum maximum5 cv. Gongylóides)
5- Colonião (Panicurn maximum)
6- Gatton Panic (Pani~ maXlmum, cv. Gatton)
7- Digitaria ~ CN9 1)
8- Estrela Africana (Cynodon nienfluensis)
9- Brachiaria decumbens (Australiana)
lO-Búfalo (Panicum maximum)-----
ll-Jaraguá CHyparrhenia rufa)
12-Green Panic (Panicum maximum) •
l3-Brachiaria SP (French Guyana).-....
14 Brachiaria dictyoneura (USA)
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l5-Brachiaria ruziziensis
l6-8rachiaria decumbens (IPEAN)
l7-Setária (Setaria anceps, cv. Kazungula)
l8-8rachiaria decumbens (UEPAE de Manaus)

Leguminosas

1 -Stylosanthes gracilis, cv. Schofield
2 -Stylosanthes gracilis, cv. Endeavour
3 -Siratro (Macroptilium atropurpureus)
4 -Centrosema (Centrosema pubescens, IRI 1282)
5 -Centrosema Comum (Centrosema pubescens)
6 -Stylosanthes humilis
7 -§tylisanthes gracilis, cv. Cook
8 -Desmodium intortum
9 -Calopogonium mucunoides
10-Leucaena (Leucaena leucocephala)
ll-Stylosantheshamata, cv. Verano
12-Stylosanthes gracilis, cv. IRI 1022
l3-Galactia striata
l4-Kudzu Tropical (Pueraria javanica)
l5-Soja Perene (Glycine' wightii)

~2) Preparo do solo
Data: 24 a 29/05/76
Araçio e gradagem: Mecanizadas

a3) Adubaçio
Data: 02/06/76
Modo: a lanço
Quantidade/ha: 50 kg de P2 05' metade na forma de

superfosfato simples e metade na
de hiperfosfato.

a4) Plantio
Data: Gramíneas de mudas, 03/06/76; gramíneas" e

leguminosaa de sementes, 04/06/76
Modo: Sementes em sulcos distanciados de b,SOm en
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tre si; mudas em covas espaçadas de 0,50 x
O,50m.

b) Experimento 11: Consorciação de gramíneas e legu-
minosas •

bl~ Espécies combinadas 2 a 2 (Gramíneas x legumino -
sas)

Gramíneas
l-Colonião (Panicum maximum)
2-Jaraguá (Hyparrhenia rufa)
3-Sempre verde (Panicum maximum, cv. Gongy16ides)
4-Digitaria ~,(N9 1)
S-Quicuio da Amazônia (Brachiaria ~, IRI 409)
6-Pasto Negro (Paspa1um p1icatulum)
7-Setái-ia (Setaria anceps, cv. Kazungula)

.. Leguminosas

l-Kudzu Tropical (Pueraria Ehaseoloides)
2~Stylosanthes graci1is, IRI 1022
3~Desmodium intortum
4-Centrosema pubescens
S-Leucaena leucocepha1a
6-Siratro (Macropti1ium atropurpureus)
7-Soja Perene (G1ycine wightii)

b2) Preparo do solo:
Data: 24 a 25105 •..76

Aração e gradagem: Hecanizadas

b3) Adubação
Data: 10/06(76

-Modo: a lanço em toda a area do experimento
Quantidade/ha: 50 kg de P2 05' metade na forma de

superfosfato simples e metade na•
de hiperfosfato.
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b4) Plantio
Data: Gramíneas e leguminosas de sementes de 8 a

9/08176; gramíneas de mudas, 09/07/76.
Modo: Gramíneas e leguminosas de sementes, em sul

cos afastados de 1,00 entre si, gramíneas
de mudas, em covas no espaçamento de 1,Om x
O ,Sm.

c) Experimento 111: Adubação de gramíneas x legumin~
sas,com e sem calagem.

~l) Níveis de adubação utilizados. (kg P2 0S/ha): O ;

5; 10; 20; 40; 50; 40 + 20 kg/ha de FTE (Micronu-
trientes).

c2) Esp~cies utilizadas:
Gramíneas: Colonião (Panicum maximum)
Consorciação: Colonião x Kudzu Tropical (Pueraria

phaseoloides)
c3) Preparo do solo:

Data: 24 a 25/05/76
Aração e gradagem: Mecanizadas

c4) Calagem
Data: 01/06/76

Modo: a lanço e incorporado com ancinho
Quantidaderha: 1 tonelada

......'.,

c5) Adubação
Data: 02 a 03/06/76
Modo: a lanço
Adubos: Os níveis de P2 05' foram 50% na forma de

superfosfato simples e 50% na de hiperfo~
fato.

cs) Plantio
Data: Gramínea, 03/06/76; leguminosas· 04'06/7~
Modo: As gramíneas puras. em sulcos· distanciados

de O,5m; consorciações em sulcos de 1,OOm
entre espécies.
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d) Experimento IV: Efeito de introdução de legumi
nosas e de leguminosas mais

~ ~gramlneas na recuperaçao de
pastagens degradadas Cexperi:,
mento de pastoreio)

No final do presente semestre tiveram início as
atividades (infra-estrutura) necessárias à montagem desse exp~
rimento de pastoreio que se dará na segunda metade de 1976.

Esse experimento estudará a viabilidade econômica
da introdução de leguminosas e leguminosas mais gramíneas, em
pastagens degradadas de Manaus-Itacoatiara, sob 3 cargas anl
mals.

VI - SITUAÇAO ATUAL DOS EXPERIMENTOS

1) Campos experimentais de Paragominas,
Amapâ, Maraj6 e Manaus~Itacoatiara.

Marabá,

Nos experimentos (I) "Introdução e avaliação de
forrageiras" e (11) "Consorciação de gramÍneas e leguminosas" ,
por terem sido montados no final do período d~s chuvas, apenas
algumas espécies ou consorciações tiveram condições de germl
nar e crescer razoavelmente. Outras parcelas entretanto, tive
ram que ser replantadas apresentando ainda um crescimento len
to.

Quanto ao experimento (111) "Adubação de grami
neas e gramíneas x Legurrrinc ses " apenas em Manaus - Itacoatiara
se conseguiu urna germinaçâo satisfat6ria, porém ainda apresen
tando um desenvolvimento deficiente por falta de condições hí
dricas. Nos outros locais, também por falta de chuvas, a germi
nação foi quase nula, apesar dos constantes r-ep Larrt i.o s .
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Em face aos problemas encontrados no estabeleci
mento dos "stands" das parcelas dos experimentos I, 11 e 111,
não foi possível se efetuar nenhum corte para obtenção da pr~.
dução de matéria seca. Tão logo a maioria das parcelas se esta
beleça totalmente serão procedidos os cortes necessário,s para
comparação das produções esperadas.

Iniciaram-se os trabalhos de demarcação da área
do experimento"Efeito da introdução de leguminosas e de legumi
nos as mais gramíneas na recuperação de pas tagens de gr-ade das",
nas regiões de Paragominas, Marabá e Manaus - Itacoatiara, as
Slm como foi efetuado o orçamento dos gastos a serem executa
dos pelos fazendeiros, financiados pelo BASA.

2) Campos experimentais de Roraima

Os experimentos CI)"Introdução e avaliação de fo!:
rageiras'; CII)"Consorciação de gramíneas x Le gurni.nosas '!c (II1)

"Adubação de gramíneas e gramíneas x leguminosas i; apresentam-se
em condições satisfatórios, apenas com pequenos problemas oca
sionados por chuvas torrenciais .no início do estabelecimen-to ,
o que forçou o replantio dos canteiros prejudicados. Espera-se
dar os primeiros cortes, nesses experimentos, no segundo semes
tre de 1976.

Não estava previsto qualque atividade neste seme~
tre para o experimento"Efei to da introdução de leguminosas e
de leguminosas + gramíneas na recuperação de pastagens degrad~
das'!


