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A alimenta980 do rebanho bovino no Piau! consta, basicamen
te, de pasto nativo. A produ980 destas pastagens, no entanto, ~ bai-
xa, principalmente, no per10do seco do ano, quando chega a ser es
casse, al~m de perder muito do valor nutritivo, devido ao cicIo cur
to das esp~cies componentes.

Os 1ndices de produtividede do rebanho estaduel, devido,
principalmente, a carencias nutrieionais, 580 baixos. A idade m~dia
de abate dos novilhos esta entre 4 e 5 enos com peso de carca9a de
130 kg e desfrute de 8% (5). Em experimentos real~zados pelo Depa~
tamento Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS, em dois munic1pios
do Piau!, estudando 0 ganho de peso de novilhos em diferentes taxas
de lota98o em pastagem nativa, foram constatades 05 valores de 29
e 90 g/animal/~a/dia, correspondentes ~s 10ta96es de 8 e 3 ha/ani
mal, respectivamente (1).

Este trabalho esta sendo realizado atrav~s de urn convenio de coopera98o
t~cnico-financeira entre a EMBRAPA, 0 Banco do Nordeste do Brasil e 0 Ba
99 ~ept~~l do Brasil. e apoio t~cnico do Projeto BRA/7l/552, do PNUD/FAO.
?esqufsador da EMBRAPA-UEPAE de Teresina
T~cnico do PNUD/FAO, sediado na UEPAE de Teresina
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Par outro lado, sabe-se que a utiliza~80 de pastas culti
vadas bem manejados de maior rendimento e melhor valor nutritivo,
apresenta-se como alternativa, minoraddo as efeitos da deficiencia
alimentar, e, consequentemente, elevando as indices de produtivid~
de do rebanho.

oevido as pequenas areas de pastagens cultivadas no Piaut
existe ate 0 presente momento, uma falta de informa98o sobre as as
pectos a serem considerados quanta a sua implanta980.

Serao aqui relatadas as tentativas e a metodologia utili
zada para a implanta~ao de pastagens cultivadas em um campo exper!
mental da EMBRAPA no municipio de Valenca do Piau!, e considera
90es que devem ser observadas quando da implanta980 de pastagens
em regioes semelhantes.

o municipio de Valenca do Piau! apresenta uma altitude de
310m, com 6Q 24' 02» de latidude suI e 419 44' 55~ de longitude
oeste (9). Os tipos climaticos que ocorrem sao Aw e BSh da classi
fica~ao de K~ppen (5l. A pluviosidade media anual e de 909mm, sen
do que 85% das chuvas se concentram no periodo de dezembro a abril
(7l. A temperatura media anual e de 27,7QC.

A vegeta980 predominante na regiao e arbustiva, constitui
da, principalmente, de jurema (Mimosa spl, ocorrendo, tambem, arv~
res como faveira (Parkia spl, cajueiro (Anacardium spl piquizeiro
(Caryocar spl, pau pombo (Taperina spl, jatoba (Hymenae spl e ou
tras.

Os solos dominantes na regiao sac areias quartzosas e la
tossolo vermelho amarelo distrofico de textura media (2l.

Neste municipio, uma area representativa, foi escolhida
para implanta~ao de um campo experimental, a qual consta de 44,3
ha de pastagem native cuja vegeta980 arborea foi raleada e de 76,8
ha de pastagem cultivada. 0 solo dominante na area exp"erimental e
o latossol0 vermelho amarelo distrofico, profundo, bem drenado,for
temente acido e de baixa fertilidade. Os resultados da analise qui
mica do solo da area experimental sac apresentados no quadro 1.



COMUNICADO TECNICO
QUADRO 1. Resultados da analise qufmica do solo da area experime~

ta 1*

pH em agua (1:2,5)
+++A1 trocavel (mE%)

4,5
0,7
0,6
2,0
7,0

++ + +Ca + M[ (mE%)
:p t (pprtil

fKffpprtlJ

Baixo
Baixo
Baixo

Analise feita no Laborat6rio de Fertilidade de Solos do Oeparta
mento Nacional de Obras Contra as Secas (ONOCS) - l~ Oiretoria
Regional, Teresina-PI.
BLOISE et alii (3)

Qs\trabalhos de campo tiveram infcio em 1975 quando, de
setembro a novembro, efetuou-se uma derrubada manual, encoivaramen
to e queima da area, nao havendo destocamento. Em dezembro, a area
de 76,5 ha recebeu uma adubagao Tosfatada, a base de 125 kg de s~
perfosfato simples/ha, e uma calagem. na metade de cada piquete,
na dosagem de 2 t/ha. A adubag80 e a calagem foram feitas a lango.

No periodc de 05 a 13.12.75 fmi efetuado 0 p1antio, e, em
T8vereiro/76 foi feito um rep1antio, sendo semeadas, a lango, as
seguintes especies:

Capim jara8ua (hyparrhenia rufa)
Capim jaragua + siratro (Macroptilium atropurpureum) + Stylo
santhes humilis + Stylosanthes guianensis cv. 'Schofield'.
Capim "green panic" (Panicum maximum var. trichoglume) + CE-
pim "buffel" (Cenchrus ciliaris cvs. 'Biloela' e 'Gayndah')
+ capim gordura (Melinis minutiflora) + capim coloniao (Pan-
~ maximum) + capim "rhodes" (Chloris gayana cv 'Masaba') ~
Siratro (Macropti1iu~ atropurpureum) + Stylosanthes humili
+Stylosanthes guianensis cv. 'Schofield'.

Nao houve sucesso na formagao da pastagem, principa1me
te, par causa da baixa pluviosidade que ocorreu durante 0 period

(1)
(iiJ



QUAORO 2. PrecipitaOao p1uviometrica e numero de dias de chuva de
outubro de 1975 a dezembro de 1978.

1975 1976 1977 1978

Precipi Oias de Precipi oi d Precipi oias de Precipi oi d
taooes - - as e tar;oes - - as e

chuva taooes h chuva taooes h
(mm) (mm) c uva (mm) (mm) c uva

87,2 11 239,6 15 151,6 10
237,8 19 99,9 10 146,8 10

60,4 9 113,2 19 193,3 12
62,9 9 223,3 15 198,8 10
20,7 4 29,3 8 137,4 12

0,0 a 15,2 5 0,0 0
0,0 0 0,0 0 29,1 6
1,6 1 0,7 2 0,0 0

19,5 4 14,8 5 3,4 3
27,6 5 52,9 7 35,8 4 37,3 6
43,3 5 40,2 4 45,0 6 64,8 6

53,S 6 7,5 4 123,0 10 184,0 8

626,7 72 939,8 99 1.146,5 85

Marob
Abrii
Maio
Junho
Ju1ho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
oezembro

Ndv~ tent11i~a J~ ~~~maoio da pa~ta~em FJi r~a1~~ada no
ano agricola seguinte.

o preparo da area, realizado manua1mente, constou de rooo
da vepeta080 arbustiva surgida, queima, encoivaramento e destoca
mento, rea1izados de setembro a outubro de 1976.

Em janeiro efetuou-se 0 plantio das mesmas especies utili
zadas no ana anterior. Todavia, nae ocorreu a formaOao da pastagem
por causa da grande incidencia de ervas 1nvasoras que nae permitiu
o estabelecimento das especies semeadas.

A1em dos fatores ja citados que conco~reram para 0 nao es
tabelecimento das pastagens nos anos agrico1as de 1975/76 e 1976/
77, devem ser citados outros fatores, tais como 0 baixo nive1 de
adubo fosfatado ap1icado, a nao ap1icaoao de potassic e, ta1vez, 0



Tendo em vista as dificuldades encontradas nos anos ante
riores e a experiencia adquirida, que permitiu a identificaQao de
alguns problemas existentes na area, que devem ser levados em can
sidera9ao na formaQao de pastas cultivados, a metodologia foi modi
f1cada.

Para evitar, ao maximo poss£vel, a competiQao entre as es
pecies semeadas e as arbustivas nativas nao desejaveis iniciou-se
o preparo da area, mecanicamente, em dezembro de 1977. De in£cio,
utilizou-se uma grade de arraste leve ("Givermasa") acoplada a urn
trator de esteira FIAT AD 7. Todavia, no decorrer do trabalho. ve
r~ficou-se que a grade utilizada deixava muitas ra£zes de veget~
Q~o predominante na area (jurema), passando-se a utilizar uma gr~
de de arraste pesada ("Rome"), acoplada a um trator de esteire Mas
sey-Ferguson 500 B. Tres piquetes (25 hectares) foram preparados
com grade de arraste leve. Em toda a area foi feite uma limpeza me
nual, retirando-se raizes e tacos.

A seguir, a area foi preparada com grade hidraulica de 26
discos acoplada a um trator de rodas Massey-Ferguson 65X, visando
destorroar e dar melhor uniformidade ao terreno e, tambem, contro
lar invasoras em inicio de germinaQao. A parte da area que ~l· foi~
desmatada com grade de arrasts pesada, recebeu somente uma grad~
gem, tendo em vista as boas condiQoes de preparo do solo, ~nqua~
to, nos tres piquetes desmatados com grade de arraste leve, fize
ram-se necessarias duas gradagens, considerando a permanencie, na
area, de outras partes das plantas, em condiQoes de rebrotarem.

Considerando os resultados da analise do solo (quadro 1) e
a bibl10grafia consultada, resolveo-se reformular a adubaQ80, au
mentando-se a dosagem de fosforo, que passou a ser 175 kg de supe~
fosfato simples/ha, incluindo-se tambem potassio (40 kg de cloreto
de potassio/ha).



COMUNICADO TECNICO

A aduba9aO foi efetuada em fevereiro de 1978, empregando-se
uma m~quina semeadeira-adubadeira ~Jumil", apropriada para plantas
de lavoura, sendo utilizada apenas a parte destinada ao adubo, pois
a parte reservada as sementes nao se adequava a semeadura das gram!
neas utilizadas.

Considerando 0 clima, 0 solo, e 0 controle da rebrotag80
des arbustivas nativas e 0 comportamento em canteiros de introdu
9aO, as especies semeadas e suas respectivas quantidades foram as
seguintes: •

- Capim "buffel" (Cenchrus ciliaris cv. 'Gayndah'l, 6 kg/ha
- Capi~ "buffel" (6 kg/hal + Stylosanthes hamata (2 kg/hal + Styl£

santhes guianensis dv. 'Schofield' (1 kg/hal + Galactia striata
(2 kg/halo
Capim ~green panic" (Panicum maximum var. trichoElum~l(4 kg/hal +

Capim gordura (Melints minutifloral (7 kg/hel e capi~ "urochloa"
(Urochloa mosambicensisl (7 kg/hal + as leguminosas citadas act
ma, nas respectivas quantidades por hectare.

A semeadura de todas as forrageiras foi realizada a 1an90,
no perfodo de 13 a 24 de fevereiro de 1978. A semeadeirA-adubadeira
"Jumil" nao foi utilizada no plantio por nao ser apropriQda aos ti~
pos de sementes uti1izadas.

o plantio mecanico das legumino~as pode ser feito utilizar-
Este
ae

do-se semeadeiras apropriedas tais como "Terence" au "Natal".
tipo de maquina, atraves de uma modifica9aO simples, adequa-se
plantio de gramfneas.

Com exce9ao do capim "urochloa", a germina980 das sementeE
das forrageiras foi razoavel. A maior percentagem de estabelecimer -
to ocorreu nas linhas de adubo, indicando a efeito benefice da ad-
ba980 sobre 0 desenvolvimento das plantulas (3, 6l.

A pluviosidade, durante as tres meses apas a plantio, mant~
ve-se mais re~ular que nos dais anos anteriores, tanto em quantid;



de como em numero de dias de chuva (quadro 2). Em todas as areas,
ocorreu a rebrota~ao da jurema, principalmente nos piquetes onde a
desmatamento foi feitc com grade de arraste leve. Aonde foi semeado
a capim gordura, a sObrevivencia das arbustivas nativas foi diminuf
da, devido ~ competi~ao, pais a cobertura do solo se tornou ~~jmais
densa.

Os custos de forma~ao dos diversos tipos de pastagens. a
preQos de dezembro de 1978, estao nos quadros 3. 4 e 5 em anexo.

o tipo de veEeta~ao arbustiva inf1uencia 0 custo de impla~
taQBo da pasta~em pela modificaQao das horas do trator necessarias
para 0 preparo desejavel da area.

Os dadcs economicos mostram que 0 custo de uma pastagem con
sorciada a aproximadamente 25% mais alto do que a da pastagem nao
consorciada. Par outro lado. acreditamos que 0 aumento na qualidade
da pastagem pelas leguminosas compensaria, a curto prazo. a maior
investimento.

Nota-se que a custo da aduba~ao e somente de 50% (au menos)
do custo das sementes. Considerando isso, e tambem que urn dos fato
res no fracasso do estabelecimento das forrageiras foi a· carencia
de nutrientes, e semeadura das forrageiras, sem aplicaQao de uma
aduba~ao fosfatada e potassica. nao seria viavel tacnica e economi
camente.

Com base em observaQoes efetuadas ate 0 presente momenta,
podem ser enumarados varios pontos importantes. que devem ser leve-
dos em considera~ao qcando da tentativa de estabelecimento de paste-
gem cultivada em regioes semelhantes:
a. 0 controle inicial da vegeta~ao arbustiva nao desejavel e nece~

sario. E i~portante eliminar ao maximo as rafzes das arbustivas
principalmente, as de jurema. Uma maneira para se obter esta el -
mina~ao e fazer 0 desmatamento com grade pesada, a uma profund!
dade adequada. Ap6s 0 desmatamento. urna au duas gradagens cor
grade hidraulica sao necessarias para diminuir a presenQa das i!



~asoras heroaceas que podem •• tambem. prejudicar a estabelecimento
jas forrageiras.

b. Considerando-se a baixo nfvel de fertilidade deste solo. deve
ser feita. antes do plantio. uma aduba980 com fosforo (aproxim~
damente 35 kg PzOs/ha) e potassio (aproximadamentB 20 kg K20/ha)
para permitir a melhor estabelecimento das forrageiras plant~
das. Aconselha-se que a distribui980 dos adubos. principalmente
dos fosfatados. seja feita em linhas. de modo a aumentar a seu a
proveitamBnto pelas plantas e diminuir a fixa980 pelo solo.

c. 0 usa de especies que formam uma cobertura densa oferBce melhor
condi980 de controle da rebrota980 das arbustivas nativas.

Alem destes cuidados. ainda he que se considerar a quantid~
de e a distribui980 das chuvas como fator decisivo quando da impla~
ta980 de uma pastagem.
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~uedro 3. Custo de estabe1ecimento de 1 hectare de capim "buffe1",
a pre~os de dezembro de 1978.

Preparo do solo
- gradagem (MF 500B cf

grade Rome)
- gradagem (MF-65X cf

grade de 26 discos)
- 1impeza manual

- superfosfato si~p1es
- c10reto de potassio

Ap1ica~ao de adubos(MF-
65X cfsemeadeira-aduba -deira).

* hora-trator
** homem-dia

h-tr
H-O**

175
40

150,00
40,00

3,00
2,90

240,00
200,00

525,00
116,00



consorciado com uma mistura de leguminosas, a prec;:os de
dezembro de 1978.

Preparo do solo

- gradagem (FIAT-AD 7 c/
grade Girvermasa) h- tr* 2,62 260,00 681,20

- gradagem (MF 65X c/gr~
de de 26 di seas )*** h-tr 3,6 150,00 540,00

- 1impeza manual H-o** 5 40,00 200,00

Adubos

- Superfosfato simples kg 175 3,00 525,00
- c10reto . - potassio kg 40 2,90 116,00

Sementes

- capim "buffel" kg 6 185,00 1 110,00
- Sty10santhes hamata kg 2 130,00 260,00
- S.guianensis cv. 'Scho kg 1 170,00 170,00

field' -
- Ga1actia striata kg 2 200,00 400,00

Ap1icac;:ao de adubos(CBT
11 c/semeadeira-aduba
deira) • - h-tr 0,4 175,00 70,00

Semeadura H-D 0,7 40,00 28,00

4.100,20

* hora-trator
** homem-dia
*** gradagem cruzada



Quadro 5. Custos de estabelecimento de 1 hectare de pastagem conso£
c1ada (mistura de gramineas + mistura de leguminosas) a
pre~os de dezembro de 1978.

Preparo do solo
- gradagem (MF 500B c/

grade Rome)
- gredagem tMF~65X c/

grade de 26 discos)
- limpeza manual

- superfosfato simples
- c10reto de potassio

- capim "green panicn

- capim gordura
- Sty1csanthes hamata
- S. guianensis cv.

'Schofield'
- Galactia striata

Aplica~ao de adubos(MF-
65X c/semeadeira-adube -deire)

Ha~8-trator
homem-dia

h-tr
H-o**

1,60
5

150,00
40,00

175
40

3,00
2,90

150,00
75,00

130,00

170,00
200,00

240,00
200,00

525,00
116,00

600,00
519,90
260,00

170,00
400,00


