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Vinculada ao Ministerio da Agricultura

IMPLANTA~Ao DE PASTAGENS EM CONSORCIA~Ao COM CULTURAS ALIMENTA
RES: UM METOOO RECOMENOADO PARA PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES

Gon9alo Moreira Ramosl

Jose Herculano de Carvalhol

Geralmente. as recomenda90es para implanta~ao de past~
gem inc~uem a derrubada e destocamento da area. ara9ao, gradagem
e semBadura a lan90, ou em fileiras. Muitas VBzes, e tambem reco
mendada a aduba~ao.

Apesar de esses recomenda90es permitirem urn melhor este
belecimento da pastagem. os custos sac elevados dificultando sua
ado9ao. principalmente por pequenos criadores.

As recomenda~oes contidas neste trabalho baseiam-se pri~
cipalmente na implante9Ao de pastagens de capim braquiaria (B~a
ch~a4~a decumben~) em uma propriedade particular, no municipio de
Regenera9ao-PI. Foi escolhido 0 capim braquiaria devido a sua boa
adapta9ao a ~odas as regioes do Piau! com precipita9ao pluviome
trica media acima de 900mm par ana. Essa adapta9ao ocorre em di
versos tipos de solos, desde os ~ais ferteis ate os de baixa fer
ttlidada natural, como os solos Bob cerrado. ou de chapada. que e
a denomina9ao local.

o metod~ ora recomendado visa tornar mais economica a im
plante9ao de paEtagens. reduzindo as custos com 0 preparo do solc
e diminuindo a quantidade de sementes empregedas. alem de permi
tir a produ9ao de cultures alimentares.

Utilizou-sB uma area cultivada da maneira tradicional no
Piau!: a chamado "plantio no toco". A area foi preparada mediante
breca (corte da vegsta9ao fina), derrubada (cort~ de vageta9ao



grossa)~ ancoivaramento e queima, no per!odo de ju1ho a
de 1980.

As cu1turas a1imentares uti1izadas foram a mandioca e a
arroz, sendD p1antados aproximadamente 8 hectares de cada. 0 p1a~
tio da mandioea foi rea1izado no final de novembro de 1980, por
oeasi~: das primeiras chuvas, e a do arroz ne primeira semane de
janeiro de 1981. 0 espa~amento aproximado do arroz foi de 0,40 x
0,30m e 0 de mandioea de 2,0 x a,50m.

A erea eultivada com arroz foi eapinada em Janeiro de
1981 e a com mandio~a em fevereiro. A semeadura do capim foi rea
lizada logo ap6s essas capin~s, utilizando-se uma semeadeira manu
a1 conhecida na regi~o como matraca ou tieo-tieo.

A matraea foi regulaoa para deixar cair cerca de 10 se
mentes pot' cova, no espa~amento de 2,0 x 0,5m, na area de arroz.
Na area plantada com mandioca, 0 capim foi semeado entre suas fi
leiras. Gastaram-se cerca de 4,5 kg de sementes de boa qualidade
par hectare.

Em fevereirc foi realizada uma limpeza manual de vegeta
~ao erbustiva quo rebrotou dos tacos e ra!zes (desmoitamento).

Em.outubro de 1981, antes das primeiras chuvas, foi rea
liz8do a primeiro pastejo na ~rAa total de 16 hectares, com 30 ~o
vinos, durante 30 dias. Em mar~o e outubro de 1962, a area foi no
vamente pastejada com a mesmo numero de animais.

Em fevereiro de 1982, foi realizada ume avalia~aQ visual
da pastagem, observanco-sa uma cobertura do solo de aproximadame~
te 90% na area onde a pastagem foi implantada com ~andioca e 60%
onda foi implan~ada com arroz.

Na mesma propriedade, em Janeiro de 1982, foram implant~
dos mais 10 hectares de capim braquiaria, utilizando-s8 somente
area plan'..;adacom mandios.:'le estreitando-se 0 8spa~amento para
1,5 x O,Sm, sendo 0 capim semeado entre suas fileiras. Em abril
do mesmo ana, 0 capim braquiaria ja cobria ~erca de 60% do sole.

Alsm dessas pastagens em Regenera~ao, observou-se uma
pastagem implantada corn mandioca, no municipio de Amarante-PI. Es
sa pastagem ja esta com 4 anos, sendo menejada pelo criador e co
brindo cerca de 90% do solo.



A cult1var de mandiaca utilizada fai a "Brenquinha", que
permite a colheita aos 12 meses apos 0 plantio.

Acredite-se que a implanta9ao do capim braquiaria possa
ser feita tamb~G com outras culturas como 0 milho, 0 feijao, 0

sorgo, etc.
A1Bm do capim H~ach~a4ia decumbenh, outras especies de

B~achia4ia, como 0 capim quicuio da Amazonia (H. humi~cota), que
vem se adaptando bem a areas semelh~Dtes .no Piau!, podem ser 1m
plantadas com cultures alimentares.


