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agropecuária sempre teve papel fundamental no
desenvolvimento do Brasil, pois as fazendas, além
de contribuírem para a geração de renda e o movimento da economia, ajudaram a demarcar as atuais fronteiras
nacionais. Atualmente, a produção agropecuária brasileira ocupa
apenas 25% dos 851 milhões de hectares do território nacional,
mas representa a maior participação comparativamente às áreas
utilizadas para outros fins, como terras devolutas (18%), unidades de conservação (15%), florestas e vegetação natural (13%),
reservas indígenas (13%), cidades e infraestrutura (0,2%) e outras
finalidades (15%) (IBGE, 2015). Cerca de um quarto da área
ocupada pela agropecuária é utilizado para a produção agrícola,
enquanto o restante, aproximadamente 170 milhões de hectares,
é empregado para o cultivo de pastagens e consequente produção
de carne e leite.
Os sistemas de produção pecuária no Brasil apresentam
grande diversidade, considerando-se que 45% e 55% são compostos
de pastagens nativas e cultivadas, respectivamente, e que aproximadamente metade delas encontra-se em algum nível de degradação. Segundo Macedo (1995) uma pastagem degradada é aquela
que está em processo evolutivo de perda de vigor e produtividade
forrageira, sem possibilidade de recuperação natural, tornando-se
incapaz de sustentar os níveis de produção e qualidade exigidos
pelos animais, bem como o de superar os efeitos nocivos de pragas,
doenças e plantas invasoras.
As principais causas da degradação das pastagens estão relacionadas às condições adversas do solo (baixa fertilidade natural,
acidez elevada e compactação), à seleção inadequada da espécie
forrageira (variedade não adaptada às condições de solo e clima)
e ao mau manejo do pasto (competição com plantas invasoras,
sementes de baixa qualidade, taxa de semeadura inadequada, dentre
outros), que juntos promovem a redução da capacidade de suporte
das pastagens. Apesar disso, o país possui o maior rebanho comercial bovino do mundo, com pouco mais de 210 milhões de cabeças
(IBGE, 2015), e posiciona-se como o segundo maior exportador de
carne bovina, perdendo apenas para o mercado norte-americano.
Os solos localizados na região tropical do país, em sua
maior parte, são fortemente intemperizados e apresentam baixa

disponibilidade de nutrientes (especialmente fósforo, P), moderada
a elevada acidez (H+ e Al3+) e baixo conteúdo de matéria orgânica.
Consequentemente, e devido à grande quantidade de terras utilizadas para a produção agropecuária, o país é o quarto maior mercado
mundial de fertilizantes, com 34 milhões de toneladas consumidas
em 2016. Mas, de acordo com a Associação Nacional para Difusão
de Adubos (ANDA, 2016), a quantidade de fertilizantes utilizada em
pastagens foi de 519 mil toneladas, apenas 1,5% do total, enquanto
as culturas de soja, milho, cana-de-açúcar, café, algodão, arroz,
trigo e feijão consumiram 88% do total.
A taxa de lotação média de pastagens no Brasil é de menos
de 1 cabeça por hectare, ou menor que uma unidade animal (UA =
450 kg de peso vivo) por hectare. Em termos de uso da terra, isso
demonstra que o sistema de produção pecuária é, em geral, muito
ineficiente, mas pode ser melhorado por meio da adoção de boas
práticas de manejo, quer sejam as relacionadas à fertilidade do
solo (correção da acidez excessiva e aumento da disponibilidade
de nutrientes), quer sejam as relacionadas ao rebanho e à pastagem
(melhoria da eficiência de pastejo, por exemplo).
Nesse contexto, ainda existem alguns questionamentos em
relação à prática de manejo da adubação de pastagens, dentre os
quais se destaca: Por que o uso de corretivos e de fertilizantes em
pastagens é uma prática pouco adotada? Em relação à adubação
de pastagens, Cunha (2013) cita alguns dos possíveis motivos:
(i) as pastagens são consideradas culturas de baixo valor, e o manejo
praticado em geral não contempla a utilização eficiente da forragem
extra produzida por meio da adubação, (ii) a redução na produção
de forragem, em razão da baixa fertilidade do solo, nem sempre é
evidente, (iii) o pecuarista tem dificuldade em mensurar o retorno
econômico do fertilizante aplicado e (iv) a disponibilidade de
assistência técnica especializada no setor é limitada.
Ademais, é necessário que os produtores rurais reconheçam
que a gramínea forrageira é uma cultura capaz de promover maior
retorno econômico quando, no seu manejo, são utilizados corretivos
e fertilizantes. Tendo em vista a sua eficiência fotossintética e a
possibilidade de converter proteína vegetal (gramínea forrageira)
em proteína animal (carne e leite) no sistema de produção a pasto,
as gramíneas forrageiras são culturas que merecem maior valoriza-

Abreviações: AC = ácido cítrico; Ca = cálcio; CNA = citrato neutro de amônio; DAP = fosfato diamônico; EUN = eficiência de uso de nitrogênio;
EP = eficiência de pastejo; FN = fosfatos naturais; GMD = ganho de peso médio diário; IEA = índice de eficiência agronômica; K = potássio; m% = saturação
por alumínio no solo; MAP = fosfato monoamônico; N = nitrogênio; P = fósforo; S = enxofre; UA = unidade animal; V% = saturação por bases do solo.
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ção, pois, além de produzir alimento de qualidade para os bovinos,
ainda se tornam, quando bem manejadas, a melhor cobertura do
solo contra a erosão, depois das florestas.
Visto que as pastagens são a categoria com maior representatividade no total da área agropecuária no Brasil e que seu uso, na
grande maioria dos casos, é ineficiente, fica evidente a existência
de grande potencial de aumento imediato na produção de carne
e leite por meio da aplicação das boas práticas agronômicas e de
tecnologias no setor. Uma dessas boas práticas é, sem dúvida, o
uso de corretivos e fertilizantes para o incremento da produção de
forragem e melhoria na capacidade de suporte das pastagens, e que
será discutido a seguir.

Recomendações
• Calagem e gessagem
O gênero Brachiaria, atualmente reclassificado como Urochloa, contém várias espécies de gramíneas, as quais dominam
aproximadamente 85% das pastagens no Brasil. Algumas delas são
comumente conhecidas por apresentar baixa tolerância à seca, ao
frio e ao encharcamento do solo, como a U. ruziziensis, enquanto
outras apresentam média a alta tolerância a esses fatores, como a
U. arrecta, mas a grande maioria apresenta moderada a elevada
tolerância à acidez do solo. Algumas cultivares modernas da espécie U. brizantha, no entanto, apresentam baixa tolerância à acidez
do solo e níveis de exigência nutricional mais elevados, como os
capins Piatã, Marandu, Xaraés e Paiaguás. Assim, as gramíneas
desse gênero apresentam, em comum, resposta positiva à calagem
e à aplicação de nutrientes, como demonstrado em vários estudos
da literatura agronômica.
A Figura 1 apresenta o acúmulo de biomassa da parte aérea
do capim-decumbens (U. Decumbens) em resposta à correção da
acidez e à adubação do solo.
Sem adubação
Baixo aporte de nutrientes
Elevado aporte de nutrientes

Figura 1. Produção acumulada de matéria seca de U. decumbens em
resposta à calagem e à aplicação de nutrientes via adubação.
Fonte: Adaptada de Barcelos et al. (2011).

A calagem reduz a acidez trocável (Al3+), fornece Ca2+ e
Mg e aumenta a eficiência de uso de nutrientes nas adubações
subsequentes. De acordo com Vilela et al. (2004), as recomenda2+
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ções de calagem para pastagens na região do Cerrado, baseadas
na saturação por bases do solo (V%), variam de acordo com a
tolerância das espécies à acidez e a disponibilidade de nutrientes:
V% = 35 para espécies de elevada tolerância (U. decumbens, U.
humidicola, e Andropogon gayanus, por exemplo), V% = 45%
para espécies de moderada tolerância (U. brizantha cv. Marandu,
Panicum maximum cv. Vencedor e Setaria anceps, por exemplo) e
V% = 55% para espécies de baixa tolerância (Panicum maximum cv.
Tanzânia, Panicum maximum cv. Mombaça, Pennisetum purpureum
e Cynodon spp., por exemplo). Os autores também recomendam
que seja aplicado calcário dolomítico quando o teor de Mg no solo
for menor que 0,5 cmolc dm-3.
Outra prática de manejo que pode ser adotada para mitigar a acidez subsuperficial do solo e favorecer o crescimento de
gramíneas exigentes é a aplicação de gesso agrícola (gessagem),
cuja recomendação é de 50 kg ha-1 para cada ponto percentual de
argila no solo. A gessagem reduz a saturação por alumínio (m%)
no subsolo e fornece enxofre (S) às plantas na forma de sulfato
(SO42-). Haverá maior probabilidade de resposta ao gesso quando
o teor de Ca no solo for menor que 0,5 cmolc dm-3 ou a saturação
por Al maior que 20%. Na Tabela 1 observa-se a resposta do capim
U. brizantha cv. Marandu à aplicação de gesso agrícola.
Tabela 1. Produção de forragem de capim Marandu (U. brizantha cv.
Marandu) em resposta à aplicação de gesso agrícola.
Dose de gesso (kg ha-1)

Biomassa (t ha-1)
Ano 1

Ano 2

0

3,4

5,8

200

4,2

8,7

1.500

4,5

9,7

Fonte: Souza et al. (2001).

• Adubação
Em solos com baixa disponibilidade de P, a resposta das
plantas à aplicação deste nutriente pode exceder o efeito de outros
nutrientes. Em solos intemperizados, como os do Cerrado, a capacidade de fixação de P é elevada e afeta negativamente a disponibilidade deste nutriente para as plantas. Neste caso, a calagem é
uma boa prática de manejo que reduz a fixação de P e aumenta a
sua disponibilidade no solo, proporcionando às plantas um bom
desenvolvimento radicular.
Os adubos fosfatados são classificados quanto à sua solubilidade em água em citrato neutro de amônio (CNA) e em ácido cítrico
(AC). Os superfosfatos simples e triplo e os fosfatos amoniados
(MAP e DAP) têm elevada solubilidade em CNA e água (> 85%),
dissolvem-se rapidamente no solo e são bastante equivalentes quanto
à capacidade de fornecimento de P às plantas. A Tabela 2 apresenta
as características gerais dos principais fertilizantes fosfatados.
Os fosfatos naturais (FN) apresentam eficiência agronômica
muito variável, comparativamente às fontes solúveis, e podem
apresentar baixa, média ou alta reatividade em função de sua solubilidade que, conhecidamente, correlaciona-se diretamente com
a sua capacidade de fornecimento de P para as plantas. Em geral,
quanto maior a solubilidade dos FNs, maior é a sua reatividade,
que pode ser definida pelo grau de substituição isomórfica do íon
fosfato pelo íon carbonato na estrutura cristalina da apatita (mineral
fosfático presente nos FNs). Vale lembrar que a solubilidade do FN
é influenciada pelo tamanho de suas partículas, porém, sua eficiência
agronômica nem sempre depende da sua solubilidade.
7

Tabela 2. Teor total de fósforo e solubilidade em água, citrato neutro de amônio (CNA) e ácido cítrico (AC) de alguns fertilizantes fosfatados.
Fontes de P

Solubilidade (%)

Teor de P total (%)

Superfosfato simples

1

Superfosfato triplo1
Fosfato monoamônico (MAP)

Água

CNA

AC

20

17-19

18-20

-

46

40-45

44-48

-

50

44-48

48-52

-

Fosfato diamônico (DAP)1

45

38-40

44-46

-

Gafsa, Tunísia

2

29

-

8,5

12,7

Bayovar, Peru2

30

-

8,3

14,5

36

-

1,5

3,5

30

-

6,2

15,8

Araxá, Brasil

1

2

Carolina do Norte, EUA

2

Fonte: 1Lopes (1998); 2Van Kauwenbergh (2001).

Os fosfatos naturais brasileiros (Araxá, Patos de Minas,
Catalão e outros), de origem ígnea, possuem baixa reatividade e
comumente apresentam reduzida eficiência agronômica no primeiro
ano de aplicação, evoluindo nos anos subsequentes. Já os FNs importados (Gafsa, Daoui, Arad, Bayovar e outros), de origem sedimentar,
apresentam alta reatividade e, por isso, maior eficiência agronômica
no primeiro ano de aplicação. Contudo, há três fatores importantes
relacionados ao solo que influenciam grandemente a eficiência
agronômica dos FNs: valor de pH, teor de cálcio (Ca) e teor de P.
Geralmente, quanto menores os valores de pH e os teores de Ca e
P do solo, maior será a eficiência agronômica do FN, e vice-versa.
Trabalhos realizados em Latossolo Vermelho de Cerrado
com fosfato natural Bayovar na adubação de plantas forrageiras,
utilizando o capim Piatã (U. brizantha cv. Piatã) para o estudo das
características produtivas (Rezende, 2013) e o feijão guandu
(Cajanus Cajan) para o estudo das características nutricionais
(Farias et al., 2015), demostram que a resposta das plantas forrageiras ao adubo foi significativamente elevada, sendo semelhante à
resposta obtida com a aplicação de superfosfato triplo. Esses estudos
também apontam a necessidade de se adotar a prática da calagem
antes da adubação com o fosfato natural de Bayovar. Chien (2001)
observou que a eficiência agronômica do fosfato natural de Bayovar
no cultivo de azevém em vaso foi de 67%, 105%, 110% e 103%
em relação à eficiência do superfosfato triplo para as doses de 25,
50, 100 e 200 mg kg-1 de P, respectivamente.
Os fosfatos parcialmente solubilizados com ácido sulfúrico, produzidos a partir de concentrados fosfáticos nacionais, têm
boa eficiência agronômica a médio prazo. Os termofosfatos e os
produtos à base de fosfato bicálcico têm elevada solubilidade em
AC e CNA e são insolúveis em água, mas apresentam eficiência
agronômica equivalente à dos fosfatos solúveis em água quando
aplicados na forma finamente moída.
Sanzonowicz, Lobato e Goedert (1987) avaliaram a eficiência agronômica de diferentes fertilizantes fosfatados em pastagem
no Cerrado (Tabela 3). Como dito anteriormente, a eficiência
agronômica dos fosfatos naturais tende a aumentar com o tempo,
conforme ilustrado nos dados apresentados por Souza e Lobato
(2004) na Tabela 4.
Quanto ao extrator químico a ser utilizado na análise química
de solos que receberam a aplicação de fosfatos naturais reativos,
cabe aqui uma observação. Nessa condição, o extrator Mehlich, utilizado para determinar o fósforo extraível na maioria dos laboratórios de rotina das regiões Centro-Oeste e Sul do Brasil, superestima
o valor de P disponível no solo. Considerando esse fato e o emprego
8

Tabela 3. Produção total de massa seca de capim Decumbens (U. decumbens), cultivado por dez anos, e índice de eficiência agronômica (IEA) em função de fontes de fósforo em um Latossolo
Vermelho-Escuro.

1

Fontes de P

Produção1
(t ha-1)

IEA
(%)

Araxá, Brasil

47,6

61

Gafsa, Tunísia

63,3

93

Carolina do Norte, EUA

61,3

89

Termofosfato, Brasil

64,8

97

Superfosfato simples

66,5

100

Dose aplicada: 150 kg ha-1 de P.

Fonte: Sanzonowicz, Lobato e Goedert (1987).

Tabela 4. Índice de eficiência agronômica (IEA) de três fosfatos naturais
reativos com gramíneas forrageiras na região do Cerrado em
um período de três anos.
Fontes de P
Arad, Israel

IEA (%)
1° ano

2° ano

3° ano

69

102

101

Carolina do Norte, EUA

86

116

128

Gafsa, Tunísia

103

100

88

Fonte: Bono e Macedo (1998) e Lobato et al. (1999), citados por Souza e Lobato (2004).

crescente dos fosfatos naturais na agricultura brasileira, recomenda-se
a utilização de extratores que tenham maior ação na dissolução dos
fosfatos de alumínio, como a resina trocadora de ânions. Como ressaltado por Lobato et al. (1986), os solos brasileiros apresentam alta
capacidade de fixação de P e este aspecto pode indisponibilizar boa
parte do P aplicado, especialmente se a fonte for solúvel e se o adubo
for aplicado a lanço e incorporado ao solo. Já os FNs podem ter a sua
dissolução favorecida pelo maior contato das suas partículas com o
solo e pela sua aplicação em solos com maior acidez. Assim, as aplicações de FNs em sulco, na cova ou em cobertura, sem incorporação,
desfavorecem a sua dissolução e não devem ser realizadas.
Para a definição da dose certa de P a ser aplicada deve-se
considerar a exigência nutricional da espécie forrageira cultivada,
o nível de fertilidade do solo, a eficiência agronômica da fonte
utilizada e o momento da aplicação (implantação ou manutenção
da pastagem). A Tabela 5 apresenta a recomendação de adubação
fosfatada e potássica para o estabelecimento de pastagens no Cerrado brasileiro em função da disponibilidade de P e K no solo e da
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Tabela 5. Recomendação de adubação fosfatada e potássica para o estabelecimento e manutenção de gramíneas em pastagens do Cerrado, baseada na
análise do solo e na exigência da espécie forrageira ou no nível de tecnologia adotada.
Exigência da espécie
forrageira ou nível de
tecnologia adotado

Disponibilidade de P no solo1
Muito baixa

Baixa

Média

Disponibilidade de K no solo
Alta

Baixa

- - - - - - - - - - - - - - - - P2O5 (kg ha-1)2 - - - - - - - - - - - - - - - -

Média

Alta

- - - - - - - - - K2O (kg ha-1) - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Estabelecimento3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Baixo (< 1 UA ha-1)5

40-120

30-90

20-60

0

20

0

0

Médio (1 a 3 UA ha-1)

70-180

55-135

35-90

0

40

20

0

80-240

50-150

40-120

0

60

30

0

Alto (3 a 7 UA ha-1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manutenção4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Baixo (< 1 UA ha-1)

-

15-40

0

0

40

0

0

Médio (1 a 3 UA ha-1)

-

20-50

15-30

0

100

40

0

Alto (3 a 7 UA ha )

-

30-60

15-40

0

200

100

0

-1

A interpretação da disponibilidade de P-Mehlich depende do conteúdo de argila do solo.
Doses de P2O5 variam de acordo com o conteúdo de argila do solo em relação direta.
3
As fontes solúveis de P são recomendadas para aplicação no sulco de plantio ou a lanço seguida de incorporação. A aplicação da fonte de K pode ser
a lanço sem incorporação.
4
Aplicação única a lanço no começo da estação chuvosa para P e K (< 40 kg ha-1 K2O). Parcelamento das aplicações a lanço com intervalos de 30 dias
para doses de K2O > 40 kg ha-1.
5
Unidade animal = 450 kg de peso vivo.
1
2

Fonte: Vilela et al. (2004), Cantarutti et al. (1999).

exigência nutricional da forrageira. Quanto à dose de P a ser aplicada
na manutenção das pastagens, os vários boletins de recomendação
indicam quantidades anuais que variam de 20 a 40 kg ha-1 de P2O5,
dependendo da espécie forrageira cultivada.
Vilela et al. (2004), em um estudo sobre adubação de capim
Decumbens (U. decumbens), observaram que a produção de matéria
seca obtida com a aplicação de 95 kg ha-1 de P2O5 na instalação da
pastagem e mais 30 kg ha-1 de P2O5 aplicados bianualmente foi três
vezes superior ao tratamento controle, no qual não houve a aplicação
de P. Isso demonstra a importância das adubações fosfatadas de
plantio e manutenção na produção de forragem.
Lima, Fidelis e Costa (2007) estudaram fontes e doses
de P no estabelecimento de U. brizantha cv. Marandu. Para o
superfosfato triplo, a produção de matéria seca do capim foi de
2.411 kg ha-1, 4.110 kg ha-1, 4.290 kg ha-1, 6.442 kg ha-1 e 6.945 kg
ha-1, na fase inicial de formação da pastagem, nas doses de 0 kg ha-1,
30 kg ha-1, 60 kg ha-1, 90 kg ha-1, 120 kg ha-1 e 150 kg ha-1 de P2O5,
respectivamente, apresentando resposta linear. Nas condições
inicias do ensaio, a dose recomendada de P2O5 era de 90 kg ha-1.
Observa-se, novamente, a importância da adubação fosfatada na
formação e produção inicial da pastagem.

estabelecimento de pastagens consorciadas pode-se aplicar metade
da dose de P a lanço, como fosfato natural, e a outra metade no
sulco de semeadura, como fonte solúvel.
O melhor momento para a aplicação do fertilizante fosfatado
é na implantação da pastagem, para aumentar a disponibilidade de
P no solo e também porque é a única ocasião em que é possível a
incorporação da fonte selecionada. Já para a manutenção da pastagem
recomenda-se que a fonte fosfatada seja aplicada no início da estação
chuvosa visando permitir o fornecimento de P às plantas para rápida
rebrota e restabelecimento da forragem após o período de seca.
Gramíneas tropicais absorvem grandes quantidades de
K, que é um nutriente com função importante para o controle da
evapotranspiração e que favorece o elevado desempenho fotossintético das plantas de tipo C4. Em solos com baixa disponibilidade
de K, as plantas apresentam crescimento insatisfatório, com baixa
produção de biomassa, o que pode afetar negativamente a resposta
à aplicação de N, por exemplo, como apresentado na Figura 2.
0 kg ha-1 K2O
75 kg ha-1 K2O
150 kg ha-1 K2O

No estabelecimento da pastagem, especialmente das perenes,
de alto requerimento nutricional, o produtor deve fazer o máximo
esforço para aplicar, no mínimo, a dose recomendada de P, para
obter, com isso, o crescimento vigoroso das plantas, com desenvolvimento adequado do sistema radicular e da estrutura do pasto,
e permitir maior produção de matéria seca nos anos subsequentes
e menor risco de degradação.
A definição da localização do fertilizante fosfatado por ocasião da adubação é também um fator de sucesso para a obtenção de
elevada eficiência agronômica na produção de forragem. Fontes de
alta solubilidade em CNA e água têm dissolução imediata e podem
ser aplicadas tanto a lanço, na superfície do solo, quanto no sulco
de semeadura. Quanto às fontes de baixa solubilidade (fosfatos
naturais), recomenda-se que sempre sejam aplicadas a lanço e
incorporadas ao solo, quando na implantação da pastagem. No
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Figura 2. Produção acumulada de forragem de capim Decumbens (U. decumbens) em resposta à aplicação de N e K.

Fonte: Carvalho et al. (1991).
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A recomendação de doses de K na adubação de pastagens está
apresentada na Tabela 5.
O nitrogênio (N) é o nutriente-chave para a produção de
biomassa de gramíneas tropicais que apresentam resposta muito
expressiva a sua aplicação (Figura 3). As recomendações de doses
de N variam grandemente dependendo das condições do solo, das
exigências da planta, do nível tecnológico adotado e da presença
ou não de irrigação.

Tabela 6. Recomendação de doses de N considerando o impacto da qualidade geral do manejo na eficiência de uso de N (EUN) e na
eficiência de pastejo (EP).
Qualidade de manejo

1
2

EUN
(kg MS1/kg N)

EP
(%)

Dose de N
(kg N/UA)2

Muito ruim

< 30

< 40

170

Ruim

30-35

40-45

130

Médio

35-40

45-50

100

Bom

40-45

50-55

85

Muito bom

45-50

55-60

70

Excelente

> 50

> 60

60

Massa de matéria seca.
Unidade animal = 450 kg de peso vivo.

Fonte: Martha Junior et al. (2004).

Figura 3. Produção acumulada de capim Colonião (Panicum maximum
cv. Colonião) em resposta à aplicação de N.
Fonte: Sarmento (2005).

Vilela et al. (2004) recomendam 50 kg ha-1 de N, acompanhados de 30 kg ha-1 de S, no estabelecimento de pastagens na região
do Cerrado. Cantarutti et al. (1999) recomendam a mesma quantidade de N e S em sistemas de produção empregando moderado
nível tecnológico, mas entre 100 e 150 kg ha-1 de N em sistemas
que adotam alto nível de tecnologia.
Para a manutenção de pastagens no Cerrado, Vilela et al. (2004)
recomendam a aplicação de 100 a 150 kg ha-1 de N em sistemas de
produção com moderado nível tecnológico e 200 kg ha-1 de N em
sistemas com alta tecnologia. Recomenda-se que a aplicação de
elevadas doses de N seja realizada em três parcelas de, pelo menos,
50 kg ha-1 de N, no início, durante e no final da estação chuvosa. Os
autores recomendam a utilização de nitrato de amônio ou sulfato de
amônio a fim de evitar possíveis perdas potenciais de N por volatilização. A ureia pode ser aplicada sob condições monitoradas de
solo e clima, assegurando umidade do solo adequada, temperaturas
amenas e, se possível, a aplicação previamente à ocorrência de
chuva. Em sistemas de produção de alta intensidade, a dose de N
a ser aplicada pode ser ajustada de acordo com alguns parâmetros
como, por exemplo, a eficiência de pastejo e o nível de manejo da
propriedade, como sugerido Martha Junior et al. (2004) na Tabela 6.
Estudos realizados por Souza et al. (2016), com a aplicação
de doses de N (0, 25, 50, 75 e 100 kg ha-1) em capim-braquiária
cultivado em Latossolo Vermelho-Amarelo, mostraram que a adubação nitrogenada aumentou linearmente a produção de matéria
seca, a altura de plantas e o teor de proteína bruta da forrageira,
os quais apresentam correlação positiva com o índice de clorofila.
Nesse estudo, pode-se observar que a máxima dose de N (100 kg
ha-1) utilizada não foi suficiente para alcançar o potencial máximo
de resposta produtiva da gramínea à adubação nitrogenada.
Lupatini et al. (2010) avaliaram a produção de forragem em
uma área de pastagem de U. decumbens em recuperação direta por
meio da adubação, em Argissolo Vermelho-Amarelo que apresentava inicialmente baixos teores de P e enxofre (S) e baixo conteúdo
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de matéria orgânica. A aplicação das doses de P ocorreu somente
no início do ensaio, enquanto as doses de N foram aplicadas anualmente durante a estação chuvosa, parceladas em três vezes. Os
demais nutrientes foram aplicados visando atender as exigências
da planta forrageira. A produção anual de forragem (Tabela 7)
aumentou significativamente com as doses de N, mostrando alta
resposta da gramínea. Houve diferença no incremento de produção
da pastagem à aplicação de N em cada dose de P. Este comportamento demonstra o sinergismo existente entre N e P na produção
de forragem, especialmente nos períodos mais favoráveis de crescimento, podendo-se observar maior diferença de produção entre
as doses de P nas maiores doses de N (150 e 300 kg ha-1 de P2O5).
A eficiência de utilização do N diminuiu à medida que a dose de N
aumentou, e os melhores resultados foram obtidos com 75 kg ha-1
de N. A eficiência da adubação nitrogenada na produção de massa
seca do capim U. decumbens com a utilização de 120 kg ha-1 P2O5
foi 21% maior em relação à dose de 60 kg ha-1 P2O5, indicando a
importância da relação entre os nutrientes, especialmente N, P e
S, os quais, geralmente, encontram-se em níveis muito baixos nas
pastagens, especialmente naquelas em degradação.
Tabela 7. Produção anual de matéria seca (MS) do capim Decumbens
(U. decumbens) em recuperação, submetido a doses de fósforo
(P) e nitrogênio (N), e eficiência média da adubação.
Dose de P2O51
(kg ha-1)

Dose de N (kg ha-1)
0

75

150

300

Produção anual de MS (kg ha )
-1

0

3.355

-

-

-

60

3.393

8.140

9.955

11.855

3.560

8.314

12.071

15.332

120

Eficiência da adubação (kg de MS/kg de N aplicado)

1

60

-

57

39

23

120

-

61

51

32

 ose de P aplicada, via superfosfato triplo, somente no primeiro ano
D
do ensaio.

Fonte: Lupatini et al. (2010).

O N e o P são os nutrientes mais deficientes nos solos brasileiros. Por isso, é indispensável a sua aplicação nas pastagens em
recuperação. Os resultados mostram que a utilização da adubação
nitrogenada e fosfatada associada às condições climáticas favoráveis
permite grande aumento na produção de matéria seca, gerando impactos positivos na disponibilidade de forragem e na taxa de lotação.
INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 158 – JUNHO/2017

Pesquisas recentes demonstram que os produtores devem se
preocupar com as relações entre os nutrientes N:K e N:S nas adubações. Nesse contexto, Moraes et al. (2016), em estudos utilizando
Latossolo do Cerrado, concluíram que a relação N:K na adubação
do capim Piatã (U. brizantha cv. Piatã) deve ser de 1:1. Esses autores
consideram que o N e o K devem ser utilizados nas mesmas quantidades na adubação de solos de baixa fertilidade natural, como os
Latossolos do Cerrado, por ocasião da implantação da gramínea
forrageira, para se obter maior produtividade e melhor valor nutritivo.
Quanto à relação N:S na adubação, Bonfim-Silva, Monteiro e Silva
(2007) e Silveira (2009), em estudos sobre recuperação de pastagens
em Neossolo Quartzarênico da região Centro-Oeste, apontaram que
na adubação do capim Decumbens (U. decumbens) deve-se adotar
uma relação média N:S de 10:1, ou seja, para cada 100 kg ha-1 de N
aplicado na adubação da pastagem deve-se aplicar 10 kg ha-1 de S.
Para garantir produtividade adequada e longevidade das pastagens é importante observar como a adubação influencia o perfilhamento das gramíneas nos sistemas de produção. Assim, Bonfim-Silva
e Monteiro (2006) relataram existir uma influência das combinações
de doses de N e S no perfilhamento do capim Decumbens (U. decumbens) em sistemas de recuperação de pastagens. Também Batista
e Monteiro (2006), estudando a implantação do capim Marandu
(U. brizantha cv. Marandu), observaram maior resposta no perfilhamento da gramínea à aplicação de S quando na presença de N.

com o tempo à medida que as boas práticas de manejo forem sendo
implementadas. Atualmente, os pecuaristas enfrentam um momento
crítico na tomada de decisão, ou seja, continuar no negócio ou ceder
a área para o cultivo de culturas anuais. Certamente, a utilização
de fertilizantes associada às boas práticas de manejo é o caminho
mais seguro para esses produtores.
A

B

Benefícios das boas práticas AGRONÔMICAS
Apesar da reduzida eficiência da maioria dos sistemas de
produção pecuária no Brasil, caracterizados pela baixa taxa de lotação, muitos pecuaristas estão obtendo ótimos resultados na produção
de carne a pasto com a adoção de boas práticas agronômicas e de
tecnologia como, por exemplo, melhoria no manejo de colheita
da forragem pelos animais, investimentos em genética animal e
correção das limitações da fertilidade do solo mediante a aplicação
de corretivos e fertilizantes, que conjuntamente promovem crescimento e sustentabilidade da capacidade de suporte das pastagens. A
Tabela 8 mostra resultados de uma propriedade no Estado do Mato
Grosso do Sul que alcançou elevada produtividade de carne a pasto
com significativa elevação na taxa de lotação, comparativamente à
média estadual e à outra propriedade local.
Algumas regiões do país estão promovendo, de maneira
bem-sucedida, o sistema de integração lavoura-pecuária ou lavourapecuária-floresta (Figura 4). Por exemplo, gramíneas forrageiras
podem ser consorciadas com a cultura do milho segunda safra ou
semeadas logo após a colheita da soja no Cerrado. A estratégia
resulta em uma pastagem bem estabelecida, podendo ser pastejada
na entressafra ou continuar na área por mais uma safra.
Há muitas maneiras de promover a melhoria nos sistemas
de produção pecuária, incluindo o uso de nutrientes para corrigir
as deficiências do solo. A produtividade de carne a pasto crescerá

C

Figura 4. Exemplos de integração lavoura-pecuária-floresta: (A) consorciação de gramínea e milho, (B) pastagem cultivada após colheita
de soja e (C) pastagem integrada com floresta.
Crédito das fotos: Eros Francisco (IPNI).

Tabela 8. Comparação de sistemas de produção pecuária no Estado de Mato Grosso do Sul.
Sistemas1

2

Taxa de lotação
(kg ha )
-1

(cab ha )
-1

GMD2
(kg dia-1)

Produtividade de carne
(kg ha-1 ano-1)

Custo total
(R$ kg-1)

Custo operacional
R$ ha-1 ano-1)

Estado

-

400

1,30

0,35

83

3,38

216

Baixa tecnologia

4,3

380

1,24

0,46

118

3,50

295

38,1

3.720

10,7

0,62

1.287

3,22

3.559

Alta tecnologia
1

Produção MS2
(t ha-1 ano-1)

 istemas: média estadual, baixa adoção de tecnologia, elevada adoção de tecnologia (calagem, adubação e irrigação da pastagem).
S
MS = matéria seca; GMD = Ganho de peso médio diário.

Fonte: Adaptada de Aguiar (2015).
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e Ambiental, Campina Grande, v. 20, n. 11, p. 984-989, 2016.
Rezende, C. G. B. Fosfato natural na adubação do capim Piatã em Latossolo Vermelho do Cerrado. 2013. 54 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia
Agrícola) – Universidade Federal de Mato Grosso, Rondonópolis, MT, 2013.
SANZONOWICZ, C.; LOBATO, E.; GOEDERT, W. J. Efeito residual de
calagem e de fontes de fósforo numa pastagem estabelecida em solo de cerrado.
Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 22, n. 3, p. 233-243, 1987.
Sarmento, P. Respostas agronômicas e morfológicas de Panicum maximum, sob pastejo, à adubação nitrogenada. 2005. 92 p. Tese (Doutorado) –
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista,
Jaboticabal, 2005.

Batista, K.; Monteiro, F. A. Respostas morfológicas e produtivas do
capim-marandu adubado com doses combinadas de nitrogênio e enxofre.
Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 35, n. 4, p. 1281-1288, 2006.

Silveira, C. P. Doses de nitrogênio e de enxofre para a recuperação de
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