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ASSOCIAÇÃO DE CULTURAS DE SUBSISTNICA COM FORRAGEIRAS NA 
RENOVAÇÃO DE PASTAGENS DEGRADADAS EM ÁREAS DE FLORESTA 

Jonas Bastos da Veiga1  

As extensas áreas de pastagens degradadas estabele 
cidas na floresta amazônica precisam ter sua capacidade 
produtiva recuperada. A tenovação de pastagem é uma alter 
nativa valiosa no aproveitamento dessas áreas, diminuindo 
a pressão de desmatamento para formação de novas pasta 
gens. A associação de forrageiras com culturas de ciclo 
curto pode compensar os custos de mecanização e aplicação 
de adubos. 

Um estudo foi desenvolvido num Latossolo Amarelo 
textura pesada (Oxisol), em pasto degradado de Paragomi 
nas, com o objetivo de testar as culturas de milho e ar 
roz em associação com as forrageiras colonião (Panicur n 
xinur), quicuio-da-amazônia (Brachiaria llTtumlidicola) e an 
dropogon (Andrcpcgon gajanus), utilizando-se três métodos 
de plantio, na renovação de pastagem. Os métodos de plan 
tio foram: A - Semeadura da cultura e forrageira mais adu 
bação no mesmo sulco, no espaçamento de 1 m, B - Semeadu 
ra da cultura mais adubação em sulcos afastados de 1 m, e 
intercaladamente, semeadura da forrageira em sulcos sem 
adubação e C - Semeadura da cultura mais adubação em sul 
cos afastados de 2 m e, intercaladamente, semeadura da 
fbrrageira mais adubação em sulcos. O delineamento experi 
mental foi inteiramente casualizado em arranjo fatorial 
com duas repetiç6es. 

O milho foi superior ao arroz como cultura precur 
sora e os métodos de plantio A e E proporcionaram maior 
produção de grãos. Colonião e andropogon foram bem mais 
eficazes no estabelecimento da pastagem que o quicuio-da-
-amazônia. A análise econômica mostrou que a associação 
de milho com colonião ou andropogon, plantados nos mé 
todos A ou 8, é economicamente viável na renovação de pan 
tagens degradadas. 
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