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Resumo: 0 objetivo deste trabalho e reunir, organizar, e disponibilizar informayoes existentes
sabre manejo da calagem e da adubayao de pastagens manejadas intensivamente, na forma
de um manual de recomend~6es. Foram descritas as etapas e a metodologia para
organizar;lo do conhecimento existente sabre 0 terns.

Palavras-chave: 
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Proposal for Developing a Manual of FertUlzer Recommendation for Intensive Managed
Pasture System.

Abstract: 

The objective of this study was collect, organize, and provide information of liming
and fertilization management for intensive managed pasture systems as a recommendationmanual. 

Steps and methodology to organize existing knowledge on the studied subject were
described.
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Introdu9lo
A malar parte da pecuaria bovine brasileira caracteriza-se pels atividade extensive e

extrativista e apresenta baixos indices produtivos. 0 rebanho nacional e mantido, na sua
maioria, em pastagens implantadas em solos de baixa fertilidade e que nso recebem corretivos
nem fertilizantes. A aus6ncja desses insumos, tanto na implanta(fio como na manutenQlo, e 0
manejo inadequado doe animais (Iota~o elevada ou superpastejo), des gramineas e doe solos
sac as principais causas de degradaQso das pastagens no Pais.

A media da taxa brasileira de 10taQso de pastagens e de menos de 1 UA ha-1 (UA,
unidade animal = 450 kg de peso vivo) e as medias des produtividades anuais de carne e de

leite lituam-se em torno de 50 e de 2.000 kg ha.1, respectivamente. Ha amplas evid6ncias
experimentais e praticas de que a utilizaQlo de tecnologias adequadas disponivels pode
resultar em aumentos consideraveis de tail produtividades. Par isso, a intensifica~o do usa de
pastagens tropicais para a produt;lo de ruminantes, por meio da integra<;io lavoura:pecuaria
ou mesmo do pastejo rotacionado, do aumento da oferta de alimentos no periodo da seca e do
manejo adequado da fertilidade do solo, tern sido cada vez mais adotada pelos produtores. 0
sistema de integraQio lavoura-pecu.ria (StLP) e uma des alternatives para a sustentabitidade,
economica e ecol6gica dos sistemas de produ<;io agropecu~ria (Kluthcouski & Aidar, 2003) e
pode ser dos estagios ate a intensificaQso. Com a intensificaQAo, tern sido possivel aumentar a
taxa de lotac;ao para cerca de 5 UA ha"1 em areas nso irrigadas e para ate 10 UA ha-1 em areas
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irrigadas, na epoca mais quente do ana, e as produtividades de carne e de leite para
aproximadamente 300 e 20.000 kg ha-1 par ana, respectivamente.

Par isso, para obtenc;:ao de alto potencial de produc;:ao de graos ou de forragem, e
necessaria primeiramente a correc;:ao da acidez do solo, de modo a garantir a disponibilidade e
0 fornecimento adequado de nutrientes- N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Mo, Mn, Ni e Zn (Corsi &
Nussio, 1993; Cantarella et al., 2002; Monteiro et al., 2004; Martha Junior et., 2004).

A manutenc;:ao dog niveis de fertilidade do solo depende da ciclagem dog nutrientes no
solo e, principal mente, da adic;:ao de insumos ao sistema. Em sistemas extensivos, a ciclagem
mineral pode ser eficiente, desde que se trabalhe com lotac;:ao animal baixa. Isso exige 0
descanso da forrageira e a existencia de sabra de residuos de forragem ou de capim que
retornam ao solo e pressup6e a necessidade de areas extensas. No caso da produc;:ao
intensiva, em que se utiliza alta lotac;:ao animal e, portanto, se requer maior produtividade de
biomassa da forrageira par area, e essencial 0 usa de corretivos da acidez e de fertilizantes
(Corsi & Nussio, 1993; Primavesi et al., 1999). No sistema intensivo, no qual 0 solo foi
corrigido, os efeitos do fornecimento de nutrientes sac evidentes. Par isso, sac necessarios
corretivos da acidez do solo e adubac;:6es balanceadas, para garantir a produc;:ao de forragem,
tanto de gramineas como de leguminosas.

Assim, os niveis de adubac;:ao nos sistemas intensivos de manejo de pastagens sac
muito mais elevados do que os utilizados na maioria das culturas produtoras de graos, par
exemplo, em vista do elevado potencial de resposta das gramineas a adubac;:ao (Oliveira et al.,
2003b; Primavesi et al., 2003; Martha Junior et al., 2004; Primavesi et al., 2004; Oliveira et al.,
2005) e da retirada da planta inteira, a semelhanc;:a de areas de produc;:ao de forrageiras para
silagem ou para fenD. No entanto, apesar dog conhecimentos existentes, as taxas de aplicac;:ao
de fertilizantes em pastagens no Brasil, em geral, ainda sac extremamente baixas. Porem, em
areas onde 0 prec;:o da terra e major, esta situac;:ao gradativamente esta se modificando.

Das tabelas de adubac;:ao publicadas, em que ha recomendac;:ao para forrageiras,
destacam-se 0 Boletim 100 do Instituto Agron6mico de Campinas (Werner et al., 1997) e as

recomendac;:6es organizadas pela Comissao de Fertilidade do Solo de Minas Gerais (Cantarutti
et al., 1999) e pela Embrapa Cerrados (Vilela et al., 2002). Com estas tabelas, e possivel
recomendar a calagem e a adubac;:ao, com base na analise de solo e na exigencia da
forrageira, e estimar a produtividade, em manejo semi-intensivo, gem, contudo explorar todo 0
potencial de produc;:ao da forrageira utilizada. Os resultados proporcionados sac adequados
para a maioria dog pecuaristas e garantem retorno econ6mico satisfat6rio, gem necessidade de
grande investimento ou de grande risco (Cantarella et al., 2002). No entanto, essas tabelas nao
satisfazem aDs pecuaristas que utilizam 0 manejo intensivo de pastagens. Estes sistemas
apresentam particularidades nao contempladas nessas publicac;:6es.

Pela falta de urn manual com informac;:6es praticas e realistas, e ainda comum 0 usa de
formulac;:6es padronizadas de adubos, gem levar em conta as reais necessidades das
forrageiras e a disponibilidade de nutrientes no solo. Isso tern causado prejuizos, pelo usa
indevido de insumos, e levado a degradac;:ao ambiental, desequilibrio nutricional e baixa
produtividade da pastagem. Em sistemas intensivos, 0 controle de usa dog insumos torna-se
mais importante e a necessidade de indicadores de manejo e essencial.

0 objetivo deste trabalho e reunir, organizar, e disponibilizar informac;:6es existentes
sabre manejo da calagem e da adubac;:ao de pastagens manejadas intensivamente, na forma

de urn manual de recomendac;:6es.

Metodologia do trabalho
0 trabalho tera inicio com amplo levantamento da bibliografia existente sabre a

aduba~ao de pastagens com enfase nos sistemas intensivos. Para tanto, serao consultados os



Anais dos Simp6sios sobre manejo de Pastagens e des Reuni6es da Sociedade Brasileira deZootecnia, 
as principais revistas cientificas da area (Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Revista

Brasileira de Zootecnia, Revista Brasileira de Ci6ncia do Solo, entre outras) , e as bases de
dados da FAO, Cab Abstracts, Scielo, Science Direct e Web of Science. A bibliografia de
interesse sera selecionada e organizada.

As necessidade& do publico alvo serlo levantadas atraves da aplica~Ao de questionario
seguindo a metodologia utilizada par Bernardi et al. (2008). Sera contatada a rede de tecnicos
da extensao e produtores que esta contemplada no projeto da Unidade, "Capacita~ao de
tecnicos extensionistas e produtores na produQAo intensive de leite .Projeto Bafde Cheio".

Em seguida, sera organizada uma oficina de trabalhos. Workshop, com a participac;Ao
de um grupo de especialistas e usuarios do sistema de manejo intensivo de pastagens.
Seguindo a metodologia proposta par Costa (2002), 0 Workshop sera conduzido par duaspessoas. 

Uma delas sera 0 instrutor, com 0 papel de exposi~o conceituaf e metodol6gica,
esclarecimentos de duvidas, de reforyo e de revisAo de conceitos. 0 outro sera 0 facilitador,
que coordenara 0 evento e cuidara dos trabalhos em grupo. Havera ainda a figura do relator,
com a fun~ao de registrar as discussoes e conclusOes do evento. Os participantes convidados
para esta reuniAo serao pesquisadores da Embrapa e outras instituiQOes, professoresuniversitarios. 

tecnicos da extensio de 6rgAos governamentais e empresas privadas, e
produtores. A dinamica da reuniao sera de apresentaQOes daB informaQ6es existentes
levantadas, relatos de resultados de trabalhos cientificos obtidos com 0 sistema de manejo
intensivo e tamb6m de experi6ncias praticas por convidados sefecionados. Em seguida 0
facilitador come~ara a organizer as informaQOes que surgirem, conduzindo a reuniio para e
elaborayao das tabelas. Tendo 0 relator a funyao de registrar as versoes que surgirem. Ao final
de dais dias de trabalho a expectativa e que existam informayoes levantadas suficientes para a
organizaQio da primeira versio des tabelas. Este procedimento de organizaQio das tabe1as de
recomendac;io de adubaQio foi utilizado na eJaboraQAo do Boletim 100 (Bernardo van Raij,
comunicaQao pessoal) , e tern se mostrado de comprovada eficacia no desenvolvimento de
tabelas de adubayao de diversas culturas (Cris6stomo et al., 2001; Borges et al., 2002a,2002b).

De posse destas informa~6es 0 grupo de trabalho da Embrapa Pecuaria Sudeste se
reunira e elaborara a primeira versao das tabelas. Esta sera enviada aos participantes e outros
interessados para avalia~oes e criticas. Posteriormente estas informa~Oes serao recolhidas e 0
grupo fara os ajustes que forem necessarios para elabora~Ao da versAo final do documento. A
verda final do manual cantara com capftulos sabre as recomenda~Oes de fertilizantes para as
principais forrageiras utilizadas nos sistemas intensivos, aspectos de boas praticas de manejo
visando 0 aumento da eficiencia do usa de fertilizantes e menores riscos ambientais. Havera
ainda informac;6es sobre os aspectos econOmicos do sistema.
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