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Apesar das pastagens serem a base dc cxplora^ao do sistema de produqao de bovinos no 

Brasil, estas ocupam varias extensoes de solos de cerrado, com reconliecidas limitaqoes em 

fertilidadc. Dentre elas, a defieieneia de fosforo e uma das mais rcstritivas para peeuaria, 

eonsiderando-se que as pastagens sao relativamente mais exigentes em P que as eulturas anuais, 

devido a maior produqao de massa, extraqao e exportai;ao de nutrientes (Gocdert «& Lobato, 

1984). Alem da baixa disponibilidade dc P, o uso de ferliliza^oes fosfatadas em cerrado 

complica-se pelo fato desses solos apresentarem elevada eapacidade de adsorqao do fosfato e 

aeidez, fato que proporciona a transformagao do P soluvel em agua em formas nao disponiveis 

para planta, como o fosfato dc ferro e o fosfato de aluminio (Biill et al., 1997; Nakayama et al., 

1998).

Os termofosfatos sao fertilizantes silicatados, o que pode ser uma vantagem em solos de 

cerrado. Os silieatos, por eompetirem com os sitios de adsorgao de fosforo, contribuem para a 

manutcnqao do P cm sua forma labil (Biill et al., 1997), podendo forneeer maior quantidadc de P 

disponivcl para plantas em condiqoes adversas ao uso de fertilizantes soluveis cm agua. Este fato 

e importante porque em pastagens estabclccidas sobre solos bastante acidos, mesmo quando se 

realiza a calagem, ha difieuldade cm sc atingir valorcs adequados de V% nos primeiros anos de 

correqao do solo (Oliveira et al., 2003).

Devido a essas diferenqas nos padroes dc disponibilizayao e fixaqao dc P espera-se que os 

termofosfatos apresentem um efeito residual no fornecimento de P as plantas. A eapacidade de 

resposta e o emprego de diferentes fontes dc P para pastagem tern sido objeto dc varios cstudos, o 

comportamento de fosfatos de baixa solubilidade nacional e dos superfosfatos, soluveis em agua, 

foram bem definidos em experimentos a campo conduzidos por longos periodos (Gocdert &



Lobato, 1984). Ja as informagoes sobre a fertilizapao com fontes soluveis em acido dtrico, como 

os fosfatos naturals c os termofosfatos, em pastagcns precisam ser avaliadas.

O presente trabalho foi desenvolvido visando-se avaliar a resposta de urn sistema solo- 

pastagem a fontes de fertilizantes fosfatados de diferentes solubilidades associados ou nao a 

calagem. Foram realizados dois expcrimcntos na Fazenda Mercedes, municipio de Dcscalvado, 

SP, durante dois anos em uma pastagem degradada de Brachiaria brizantha cv. Marandu 

estabelecida em Ncossolo Quartzarenico, com pH em CaCl2= 4,0; MO = 20 g dm P= 1 mg dm' 

c 0,8; 2; 1; 12; mmolcdm~5 de K, Ca, Mg c Al, respectivamcnte; V% de 7; saturagao por 

aluminio de 76% c S (Ca(H2P04)2) = 1 mg dm \ O delincamcnto experimental do primeiro 

cxpcrimento foi o de blocos casualizados cm estrutura fatorial com quatro repetigoes, em que 

foram avaliados tres fontes de fertilizantes fosfatados (tcrmofosfato magnesiano, superfosfato 

simples e superfosfato triplo) e duas corregoes do solo (ausencia de calagem e calagem para 

atingir V% de 70), alem de tratamento adicional controlc (pastagem degradada). O segundo 

cxpcrimento possuia o mesmo delincamcnto experimental, entretanto, a fertilizagao fosfatada foi 

suprimida no segundo ano para sc avaliar o efcito residual das diferentes fontes testadas.

As parcelas (2 m x 5 m) foram instaladas em julho de 1998 e aplicou-se calcario dolomitico 

PRNT 90 na dose de 4,5 Mg ha1. Em novembro de 1998 foi realizado um cortc de uniformizagao 

realizando-se a primeira de quatro fertilizagoes. As doses de nutrientes aplicados foram de 80 kg 

ha'1 de P2O5 da fonte de fertilizantc requerida por cada tratamento, 30 kg ha 1 de FTE BR 12, 53 

kg ha 1 de S, 274 kg ha 1 de K2O na forma KCI e 280 kg ha 1 de N, na forma de ureia ou sulfato 

de amonio conforme tratamento. O P, S e micros foram aplicados na primeira fertilizagao. O K 

foi parcclado nas duas primeiras fertilizagoes c o N parcclado cm quatro fertilizagoes, a cada 35 

dias, no periodo de Novembro de 1998 a Margo de 1999.

Em julho de 1999 rcalizou-sc novamente a calagem para atingir V% de 70. Em novembro 

de 1999 iniciaram-se novamente as fertilizagoes de cobertura. Para 0 cxpcrimento 1 repetiu-sc as 

mesmas doses, fontes e forma de aplicagao de N, P, S e micro nutrientes que no primeiro ano. 

Usou-se KCI, suficiente para atingir 5% de K na CTC, com eficiencia de 70%, parcclado nas 

duas primeiras fertilizagoes. Para o cxpcrimento 2 repetiram-se os mesmos procedimentos que no 

cxpcrimento 1, entretanto nao foi rcalizada a fertilizagao com P.

Os cortcs da cstagao chuvosa foram realizados a cada 35 dias e da cstagao seca foram 

realizados a cada 60 dias, somando seis cortes no ano agrostologico de 1998/1999 e setc cortcs



1999/2000. A altura dc cortc foi de 20 cm. Foi rcalizada a analise dc variancia c aplicapao do 

teste F para os tratamentos que compuseram o fatorial, considerando-se os anos experimentais 

como fator.

em

Quando houve fertilizaipao com P nos dois anos, totalizando 160 kg ha'1 de P2O5, a fonte de 

fertilizante fosfatado nao interferiu na produgao media anual de massa dc forragem (Tabcla 1), 

evidenciando que o termofosfato possui eficiencia semelhante a das fontes soluveis em agua 

(superfosfato simples e superfosfato triple), conforme observado por Rossi ct al„ 1999; 

Nakayama et ah, 1998 e Bull, ct ah, 1997.
Entretanto, quando sc rcalizou uma fertilizapao fosfatada em urn ano apenas (80 kg ha 1 dc 

P2O5), visando-se avaliar o efeito residual, verificou-se que, no primeiro ano, 0 superfosfato triple 

proporcionou maior produce de massa que o termofosfato magnesiano e 0 superfosfato simples 

proporcionou produ^ao intemicdiaria. A mclhor resposta dos superfosfatos no primeiro ano csta 

ligada a rapida disponibilidade de P proporcionada por estas fontes que sao soluveis cm agua. Ja 

no segundo ano, o termofosfato magnesiano proporciou a maior produce dc massa, 0 

superfosfato simples a mcnor c 0 superfosfato triple a intermediaria. A menor produ^ao de 

superfosfatos no segundo ano tambem foi observada cm outros trabalhos (Moreira, et ah, 1997) e 

pode scr atribuida a fixa^ao do P soluvel no solo, diminuindo sua disponibilidade a planta, 

enquanto que, a maior produce obtida com 0 uso de termofosfato deve ser cm fun^ao da 

liberagao mais lenta do P que induz a mcnores taxas de fixa^ao (Biill et ah, 1997) e maior efeito 

residual.

Tabela 1. Produgao de forragem dc B. brizantha em dois anos 
Experimcntos Fertiliza^ao P - um ano 

Produce de forragem (toneladas ha~ ano )
Fcrtilizagao P - dois anos

Fatores
Media de dois anosMedia dc dois anosCalagcm

11,36a
9,78b

Com calagem 
Sem calagem

11,36a
10,78a

Primeiro ano Segundo AnoMedia de dois anosFonte dc Fosforo
12,40ab 
12,1 Sab 
14,54a

9,12a 
8,63 ab 
6,59b

Superfosfato triple 
Superfosfato simples 
Term of. magnesiano

11,81a
11,75a
9,66a

Tempo
8,11b
14,02a

8,11b
13,03a

Primeiro Ano 
Segundo Ano

18,06CV (%) 13,43
10,5711,07Media

J



A calagcni tavorcceu a produgao dc forragem quando se suprimiu a aplicagao dc P no 

experiniento 2 (Tabela 1), evidenciando o efcito da calagcm cm melhorar a disponibilidade dc 

nutrientes cm condigocs dc limitagocs nutricionais, mesmo para sistemas solo-pastagem.

A produgao dc forragem foi sempre maior no segundo ano (Tabela 3) para os dois 

experimentos (Tabela 1), concordando com os rcsultados dc Oliveira ct al., 2003. Como as 

condigocs climaticas foram semclhantes durante os dois anos a melhor resposta cm produtividadc 

da B. brizantha esta ligada a melhor cficicncia dc uso dc nutrientes c aumento das estruturas 

produtivas apos o processo dc rccupcragao da pastagem.
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