
ISSN 0100-8102 
Novembro, 1991 

&presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA 
Vinculada ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária - MARA 
Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazõnia Oriental - CPATU 



~ c I m u m m A r n m s n  
Presidente: Fernando Afonso Collor de Me10 

Ministro &a Agric111tUra e Rcforu  *iria - 
Antonio Cabrera Mano Filho 

hu idea te :  
Murilo Xavier Flores 

m=Mes: 
Eduardo Paulo de Horaes Sarnento 

Fuad Gattaz Sobrinho 
Manuel Malheiros Tourinho 

&fia do BAN: 
Dilson Augusto Capucho Frazh - Chefe 

Enanuel Adilson Souza ~ e r r á o  - Chefe Adjunto Técnico 
Luiz Octávio Danin de Moura Carvalho - Chefe Adjunto de Apoio 



BOLETIM DE PESQUISA NO 120 

Antonio Pedro da Silva Souza Filho 
José Ferreira Teixeira Neto 
Jonas Bastos da Veiga 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA 
Vinculada ao Ministério da Agricultura e Reforma ~grária - MARA 
Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazõnia Oriental - CPATU 
~elém, PA 



Exemplares desta publicação podem ser solicitados à 
EMBRAPA-CPATU 
Trav. Dr. Enéas Pinheiro, s/n 
Telefones: (091) 226-6612, 226-6622 
Telex: (091) 1210 
Fax: (091) 226-9845 
Caixa Postal, 48 
66095 - ~elém, PA 
Tiragem: 500 exemplares 

Caitê de Fublicaçóes 
Antonio Agostinho Müller 
&lia Maria Lopes Pereira 
Emanuel Adilson Souza Serráo 
Emanuel de Souza Cruz - - 

Francisco José Cãmara Figueirédo - Presidente 
Herçules Yartins e Silva - Vice-presidente 
José Furlan Jünior 
Maria de Nazaré Magalhães dos Santos 
Miguel Simão Neto 
Noemi Vianna Martins Leão 
Ruth de Fátima Rendeiro Palheta 

Revisores Técniws  

Emanuel Adilson Souza Serráo - PIBRAPA-CPATU 
Guilherme Pantoja C. de Azevedo - EMBRAPA-CPATU 
Margarida Yesquita Carvalho - EMBRAPA-CNPGL 

W i e n t e  

coordenação Ediforial: Francisco José Câmara Figueirzdo 
Norma~ização: Celia Maria Lopes Pereira 
Revisao Gramatical: Maria de Nazaré Magalhães dos Saltos 

Miguel Simao Neto (texto em ingles) 
Composiçáo: Bartira Franco Aires 

Emmanoel Ubiratan de Lima 

SOUZA FILHO, A.P. da S.; TEIXEIRA NETO J.F.; VEIGA, JLB. da. 
Adubaçao de pastagea de capim-wl&ião em degrada~ao em San- 
tana do Araguaia - Par;. ~elém: EMBRAPA-CPATU, 1991. 16p. 
(EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 120)..; 

1. Pastagem - Adubação - Brasil - Paráz Santana do Araguaia. 
2. Pastagem degradada - Adubação - Brasil/- ~ a r ã  - Santana do Ara 
guaia. 3. Capim-colonião - Adubaçáo - Brasil - pari - Santana do- 
Araguaia. 4. Panicum maximum. I. Teixeira Neto, J.F., colab. 11. 
VEIGA, J.B. ~-~III.EMBR~PA. Centro de Pesquisa Agroflo- 
resta1 da Amazonia Oriental (Belén, PA). IV. Tztulo. 

CDD: 633.2088911098115 

EMBRAPA - 1991 



Os autores agradecem aos pesquisadores Raimundo 
Nonato ~uimarães Teixeira, G u i l h e m  Pantoja Calandrini 
de Azevedo, Saturnino Dutra, Ari Pinheiro camarão e Ema - 
mel Adilson Souza Serrão pela colaboração prestada a 
realização deste trabalho. 





Antonio Pedro da Silva Souzf Filho 1 
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RESUMO: O trabalho foi desenvolvido na Fazenda Codespar, no 
município de Santana do A~aguaia (Pará), objetivando avs 
liar o efeito da utilizaçao de iertilizantes e da introdg 
çao de leguminosas na recuperaçao de uma pastagem de capim- 
-coloniáo degradado. O solo local é Latossolo Amarelo tez 
tura média, acido e de baixa fertilidade natural. Segundo 
a classificaçao de Kflppen, o clima e Awi-tropical chuvoso, 
com precip&taçáo pluviométrica anual média de 1900 mm, teg 
peratura media de 25OC e umidade relativa em torno de 80%. 
O delineamento experimenta; utilizado foi inteiramente c+ 
sualizado com tres repetiçoes. Os cortes eram realizados 
sempre que as parcelas apresentavam condiçoes de serem pai 
tejadas, tendo sido realizados onze cortes no período expe 
rimental. Os resultados obfidos indicgn que o fosforo foi 
o elemento mais limitante a recuperaçao da pastagem de c2 
lzniáo (Panicum maximum), sendo que -a obtenção de prodc 
çoes de materia seca-mais elevada esta tambem associada a 
utilizaçáo do nitrogenio. Nao houve respostas a calcário, 
enxofre, FTE e potássio. Os baixos níveis de FTE BR 16 eg 
pregados sugerem que outros ensaios envolvendo níveis supe 
riores deste nutriente devem ser desenvolvidos, visando a 
valiar melhor sua importancia na recuperaçao de pastagens 
degradadas de capim-coloniao. 

Termos para Indexaçáo: Adubação; -pastagem degradada; recg 
peraçao de pastagem; capim-coloniao; leguminosas. 

1 
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RESKNSE OF A DEQIADED (UINJMXSS PASTiiRE 
m R)ILIZH~ IN w m w  DO ARAGLIAIA, 

STATE OF PARÁ (BRAZIL) 

ABSTRACT: The effect of fertilizer application and 
introduction of legumes in the reclamation of a degraded 
Panicum maximum pasture was evaluated in the CODESPAR 
Ranch,i=na do Araguaia county (Pari-Brazil) . The 
soil is a yellow Latosol of medium texture, high in 
acidity and low in natural fertility. According to the 
KUppen classification, the climate is Awi-rainy tropical, 
with an average agnual precipitation of 1,900 m, and 
temperature of 25 C and relative humidity o£ 80%. A 
completely random design with 3 replications was used. 
Forage harvests were made whenever the pasture presented 
conditions for grazing. The results show that phosphorus 
is the most important element for the reclamation of 
degraded Panicum maximum pasture. However when nitrogen 
is also added dry matter yield is highest. There was no 
significant response to the other nutrients but the low 
levels of micronutrients suggest that other works are 
necessary to determine the importance of these elements in 
the reclamation o£ degraded Panicum m a x i m  pastures. 

Index Terms: Fertilizer; degraded pasture; pasture 
reclamation; Panicum maximum, legumes. 

O processo de formação de pastagens na região 
AmazÔnica, via de regra, envolve a derrubada e queima 
da floresta, seguido do plantio do capimcolonião Pani- 
cun m a x i m  - espécie preferencialmente plantada. =a - 
queima da floresta derrubada, grandes quantidades de nu - 
trientes são incorporadas ao solo através das cinzas, 
aunentando consideravelmente a fertilidade. Por isso, 
a1 tas produtividades de pastagens de capimcolonião t& 
sido obtidas nos primeiros anos após a implantação da 
pastagem. 

No entanto, a partir do quinto ou sexto ano de 
utilização intensiva, observa-se un declinio gradativo 
da produtividade - en especial en pastagens de capimco 
lonião. Esse decl inio tem sido part iculannente associã 
do ao decréscimo da fertilidade do solo, em especial dÕ 
fósforo (~erráo et al. 1982), e a infestação de "juqui - 



ra" (ncme utilizado para designar as plantas invasoras 
das pastagens na AmazÔnia) , redundando no processo de 
degradação da pastagem, muitas vezes irreversivel . 

A roçagem da "juquira" e, na maioria dos casos, 
roçagen seguida de queima, t&n sido as práticas mais 
utilizadas pelos pecuaristas, no sentido de recuperar 
as pastagens. Porem, o resultado dessas nao 
ten se mostrado eficiente, tendo em vista que nao há um 
acompanhamento no sentido de se melhorar as condições 
de fertilidade do solo. Parsons (1976) citado por Alvim 
(1982) deixa claro que a produtividade das pastagens de 
climas tropicais exigem, alem de práticas de manejo in - 
tensivo, a aplicação de fertilizantes. 

Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito 
da aplicação de fertilizantes e da introdução de legmi 
nosas na recuperação de una pastagem degradada de capim 
-colonião. 

O experimento foi desenvolvido durante o periodo 
de fevereiro de 1977 a junho de 1919, na Fazenda 
Codespar, localizada no munecIpio de Santana do @a- guaia, com coordenadas de 9 26' de Latitude S e 52 41' 
de Longitude W Gr. O solo é Latossolo Amarelo textura 
&dia, cuja análise quimica (&dia de dez amostras, co - 
letadas na camada de 0-20 cm) indicou os seguintes va 
lores: pH=5,1; P=l ppn; K=29 ppn; Ca + Mg = 1,2 meq7 
100 g e A1=0,1 meq/100 g. O clima é Awi-Tropical Chuvo 
so (KBppen) , com perIodo de estiagem compreendido-entre 
maio e outubro (Fig. 1). A precipitaçao pluvianetrica 
anual &dia é de 1.900 m, Em tqeratura &dia de 
25O~ e unidade relativa de 80%. 

O local onde o trabalho foi desenvolvido era bem 
representativo da região do sul do Pari, can pastagem 
de capimcolonião (Panicun maxinnm) estabelecida após 
a derrubada e queima da floresta (vegetação original), e 
que vinha sendo utilizada de maneira extensiva, por m 
periodo de aproximadamente doze anos, apresentando bai - 
xa produtividade. 
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FIG. 1- Condiçóes climáticas no sul do Pará (Conceição do Araguaia - PA) 
(1976-1979) 



O delineamento experimental utilizado foi intei 
ramente casualizado, com três repetições e parcelas di 
mensionadas em 4 m x 4 m (16 mZ) . Foram superinposto~ 
ao capimcoloni~o os seguintes tratamentos: 

1- N ~ O  adubado ( t es t ennmha) 
2- Legminosas (Leg) 
3- Leg. + adubação ccnpleta 
4- Leg. + adubação carpleta - fósforo (P) 
5- Leg. + adubação corrpleta - potássio (K) 
6- Leg. + adubação carpleta - enxofre (S) 
7- Leg. + adubação ccnpleta - calcário 
8- Leg. + adubação carpleta - FTE (micronutrien - 

tes) 
9- ~dubação canpleta + nitrogênio 
1 0 - P + S + N  

Aadubação canpleta consistiudaadição dos se 
guintes nutrientes: fósforo (100 kg de P2O5Iha); pot& 
sio (100 kg de K20/ha); calcário (1 tlha); enxofre (65 
kg/ha, sendo 5 kg na forma de enxofre elementar e 60 kg 
fornecido pelo superfosfato sinples) e FTE BR 16 (3 kg/ 
ha). C u m  fonte de fósforo isenta de enxofre, utilizou- 
-se o superfosfato triplo no tratamento seis. O super 
fosfato sinples foi usado nos demais. O nitrogênio fo7 
adicionado sob a forma de uréia nos tratamentos nove e 
dez, na base de 75 kg/ha de N. O potássio, o calcário e 
o enxofre foram qregados na forma de cloreto de potás 
sio, calcário dolomItico e enxofre elementar, respecti 
vamente. O Fi'E BR 16 apresentava as seguintes especifi 
cações: 3,5% de Zn; 1,5% de B; 3,5% de Cu e 0,4% de ,W: 

As  legminosas constaram de un coquetel base 
de puerária (Pueraria ppaseoloides) Centrosema (Centro- 
senis pubescens) e estilosantes (Stylosanthes @ensis - 
cv. Cook). 

O preparo da área constou apenas do rebaixamento 
da pastagem j á  existente de capimcoloni~o (Panicum 
maximun) e abertura das ruas entre as parcelas. Os fer - - 
tilizantes foram aplicados a lanço, sendo que a ureia 
foi parcelada, metade aplicada por ocasião dos outros 
nutrientes e a outra parte no inicio do periodo chwo 



so posterior primeira aplicação. A semeadura das le 
guminosas também foi a lanço, utilizando-se 5 kglha de 
sementes de cada espécie. 

Serrpre que as espécies apresentaram condições de 
pastejo, os, cortes eram efetuados para determinação da 
produção de matéria seca, separando-se gramzneas e legu 
minosas com vistas a aquilatar a contribuição (em te? 
mos de percentual) das leguminosas na produçao de forra 
gari. No total foram realizados onze cortes, sendo o pr7 - 
miro realizado ari 12.08.77 e o ultimo en 13.06.79. 

Na Tabela 1 é apresentada a resposta do capimco 
lonião degradado às diversas condições de ferti lizaçao: 

TABELA 1- ~rodução total de matéria seca (tlha) do ca - 
pimcoloni~o e leguninosas en diferentes con - 
diçÓes de adubação. 

- 
Produçao de 8 de legu Tratamento - matéria seca minosas 

N ~ O  adubado (Testemunha) 
Leguninosas (Leg. ) 
Leg. + Carpleto 
Leg. + Carpleto - P 
Leg. + Carpleto - K 
Leg. + Carpleto - S 
Leg. + m l e t o  - ~alcário 
Leg. + Canpleto - 
Canpleto + N 
P + S + N  

- ~ é d i a s  seguidas de letras iguais, não diferem entre si pelo teste 
de Tukey, a 5% de probabilidade. 

A maior resposta do capimcoloni~o foi obtida 
com a adubação envolvendo o fósforo, o enxofre e o ni - 
trogênio (trat. 10), que proporcionou un acrescimo- na 
produção de matéria seca da ordem de 213% ari relaçao ao 
tratamento sem adubação (testemunha). 



A a d i ç ã o d e 7 5 k g d e N l h a à a d u b a ç ã o  completa 
(trat. 9) não produziu respostas significativas na pro 
dução de forragem, quando cwrparada à adubação completã 
(trat. 3), tendo sido, inclusive inferior a essa em 
18%. Este resultado pode ser atribuido ao fato do nitro 
gênio fornecido pelas leguminosas ter sido suficiente 
para produzir respostas semelhantes, estatisticamente, 
aquelas veri f icadas na presença da uréia. 

A missão do fósforo da adubação completa (trat. 
4) produziu redução da ordem de 44% na produção de for 
ragem da pastagem, igualando-se estatisticamente à prõ - 
dução obtida no tratamento testemunha (sem adubação). 
Este resultado deixa claro que o fósforo é o nutriente 
que mais limita o rendimento forrageiro e que sua utili 
zação na recuperação de pastagens degradadas é fator in 
dispensável. Resultados semelhantes aos deste trabalhõ 
são encontrados nos trabalhos de Dias Filho & Serrão 
1982; Costa et al. 1990; Italiano et al. 1982 e Valen - 
tim & Costa 1982. 

Pelos dados da Tabela 1, a missão do fósforo 
afetou mais o desempenho do capim-colonião do que o das 
leguminosas, que representaram 47% da produção de forra 
gem. Ao que tudo indica, a diminuição da concorrênciã 
das gramineas favoreceu as leguninosas. Por outro lado, 
o fato das leguminosas terem tamb&n apresentado un ex 
celente desmpenho no tratamento 2 (colonião + leguminõ 
sas, sem adubação), onde representaram 54% da produçãõ 
de matéria seca, deixa claro que centrosema, puerária 
e estilosantes t&n excelente capacidade de vegetar sa 
tisfatoriamente em condições de deficiência de fósforo, 
o que é confimdo por Carvalho (1985) e Salinas & Da1 - 
gadilho (1980) citados por Sanches & Salinas (19821.. 

Cunparando os resulfados obtidos entre os trata - 
mentes que receberamadubaçáo completa e completa sem 
potássio, verificou-se que, estatisticamente, as produ - 
çÕes foram iguais (Tabela 1). O que chama a atenção e 
que não houve redução drástica das leguminosas em fun - 
ção da ausência do potássio, o que confronta com os re 
sultadosencontradosporWerneret al. (1983) citadõ 
por Werner (1986), Monteiro et al. (1980) e Souza Filho 
et al. (1990), entre outros, que relatam efeito marcan - 



te do potássio na permanência de leguninosas forragei 
ras quando consorciadas. O potássio encontrado no sol; 
(29 ppn) foi suficiente para atender às necessidades mi - 
nimas tanto do colonião quanto das leguminosas. 

Da mesna maneira, a omissão do enxofre não produ 
ziu efeitos significativos sobre a produção de forragfi 
em relação à adubação completa. É provável que o enxo 
fre liberado, via mineralização da matéria orgânica, te 
nha sido suficiente para atender às necessidades do con 
sórcio com relação a este nutriente, minimizando assim 
o efeito do enxofre aplicado. Isso porque respostas po 
sitivas a enxofre são encontradas em diferentes trabã 
lhos cano as de Jones & Quagliato (1970) e Jones (19647 
citados por Vitti & Novaes (1986) e Casagrande & Souza 
(1982). 

A produção de matéria seca na ausência do calcá 
rio não diferiu significativamente da produção obti& 
na presença deste (Tabela 1). As leguninosas também se 
canportaram de forma semelhante nas duas condições, ten 
do,-na presença do calcário, contribuido com 26% da pro - 
duçao e na ausência can 24%. Esse resultado pode ser 
atribuido à capacidade das espécies estudadas vegetarem 
bem em solos ácidos conforme descrito por Carvalho 
(1985) e Salinas e Dalgadilho (1980) e Centro Interna 
cional de Agricultura Tropical (19801, citados por S& - 
ches & Salinas (1982). 

A de matéria seca não foi afetada signi 
ficativamente em função da anissão do FTE BR 16. Pode1 
-se atribuir esse resultado ao nivel extremamente bai - 
xo do FTE BR 16 (3 kglha) utilizado, tendo em vista a 
existência de respostas, positivas aplicação de mistu 
ras de micronutrientes na forma de FTE (Mattos & 6 
lozza 1986 e Lopes 1984). 

A recuperação de pastagens degradadas de capim 
-colonião nas condições ambientais do municipio de San 
tana do Araguaia, implica necessariamnte, no emprego 



do fósforo, que foi o nutriente mais lirnitante da prg 
duçáo de forragem. No entanto, para a obtenção de produ - 
çÓes de matéria seca mais elevadas se faz necessária a 
utilização do nitrogênio ou de leguminosas. 

Trabalhos envolvendo niveis crescentes de FTE su 
periores aos utilizados no presente trabalho necessitam 
ser desenvolvidos, visando avaliar melhor a real impor 
t&cia deste nutriente na recuperação de capimcoloniãÕ 
degradado. 
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