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RENTABILIDADE DO SISTEMA AGROFLORESTAL TRADICIONAL -- BRACATINGA (Mimosa scabrella
BENTH.) EM ROTAÇAO COM CULTURAS AGRICOLAS

~br pa Florestas
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A rotação de culturas agricolas com especies florestais de ciclo curto e
uma tecnica agroflorestal que pode contribuir para o manejo sustentado da terra,

·dependendo da essência que se utilize. A maioria dos produtores que manejam flo-
·restas de bracatinga, praticam agricultura no primeiro ano, ap5s o corte das ~rvo

)
·res. Com a queima dos residuos florestais, induz-se ã regeneração da especie flo

)
restal, cujas mudas vêm a ocupar simultaneamente a área plantada com culturas a-

) .gricolas, principalmente milho, feijão e cucurbitãceas em geral. Com rotações que
) variam de seis a dez anos de idade, os povoamentos de bracatinga mantêm um siste-
) ma semi-auto-sustentado, com reduzida ou nenhuma entrada de insumos, em prática

que transcende a gerações. A incorporação continua de materia orgânica rica em
nitrogênio, aliada ao bombeamento de nutrientes das camadas profundas e ã prote -
ção do solo contra adversidades climáticas, são contribuições decisivas da legumi
nosa florestal para a manutenção deste equillbrio.

)

Com os objetivos de proceder-se ã uma avaliação tecnica e econômica das di
ferentes variantes envolvidas neste sistema de produção, estabeleceu-se este exp~
rimento, que trata da execução de um levantamento junto aos proprietários de bra-
catingais, com a utilização de um formulário pre-codificado e ajuda da equipe tec
nica da ACARPA/EMATER-PR.)

) o trabalho de campo encontra-se em execuçao, nao havendo, ainda, possibili
dade de processamento dos dados que estão sendo coletados, estimando-se que a
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pesquisa deverá ser encerrada dentro de aproximadamente um ano.
Espera-se que os resultados obtidos possam indicar ações de pesquisa

no sentido de introduzir-se alternativas para a melhoria deste sistema agro-
florestal, assim como forneçam subsidios imediatos que venham a apoiar os
órgãos de extensão rural, num eventual estimulo ã adoção das práticas mais
recomendadas.


