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(é) EMBRAPA
~.] UN I DADE DE EXECUçM DE PESQU I SA
~ DE ~MBITO TERRITORIAL DE PORTO

VELHO
BR 364 km 5,5 - Cx. Postal 4U6

PESQUISA
EM
ANDAMENTONov/Bl 01/07Nc; 9

FOSFORO, LEGUM INOSAS E QU ICU 10 DA AMAZON IA NA RECU PE~~
çÃO DE PASTAGENS EM J I-PARANA(RO)

f

/
/

CARLOS ALBERTO GONÇALVESl

JOSe R. DA CRUZ O~IVE I Ri

Em Rondônia, as pa staqen s são formadas basicamente pe
Ias gramlneas colonião (Panicum max irnum , Jac q}, jaraguá CHyparrheniarufa), Bra
chiaria decumbens e recentemente pelo Quicuio da Amazônia (Brac h lar la hum ldIco-
~). Essas pastagens, principalmente de colonião e jaraguá têm apresentado
com o decorrer dos anos, umdecl Inio gradual de produtividade. Este decllnio
embora esteja correlacionado com a fertil idade do solo e com a má implantação
(estabelecimento) da pastagem, tem como principal problema o manejo inadequa -
do, pois, de um modo geral, a util ização dessas pastagens tem sido efetuada
sob condiç5es de altas press5es de pastejo, associada a pastejo contInuo ou
com perfodos mlnimos de descanso, não compatlveis com a manutenção de um equi-
1fbrio do complexo solo-planta-animal que permita uma produtividade satisfató-
ria da pastagem a longo prazo.

Tendo em vista o acima exposto, e como parte dos estu-
dos desenvolvidos pelo PROPASTO/AMAZONIA (Convênio EMBRAPA/BASA), esta sendo
conduz ido um exper imento de pastejo na Fazenda Pres idente Hermes, Ji-Paraná

1. Engc; Agrc; MSc. Pesquisador dq UEPAT-Porto Velho

2. Engc; Agrc; Pesquisador da UEPAT-Porto Velho
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(390m de altitude, 110171 de Latitude S e 610551 de Longitude W.Gr.), com o

objetivo de determinar métodos efic ientes de recuperação de pastagem de ca-

pim jaraguá, assim como desenvolver sistemas de manejo e util ização, visando

manter a longevidade da mesma.

o cl ima de Ji-Paraná, segundo KlJppen é Am com estaçao

seca bem definida (junho a setembro), pluviosidade anual entre 2.000 a 2.500

mm. A temperatura média anual é de 24,90C e a umidade relativa do ar oscila

em torno de 89?~.

o solo da área experimental foi classificado como po~

zó l ico vermel ho amarelo, textura franco arg ilosa com as segu intes caracte -

rlsticas quimicas: 5,5 de pH; 0,1 eq.me/100 ml de Al+++; 2,3 eq.me/IOO ml 1

++ ++de Ca + Mg ; 2,2 flFTI de ,. e 55 fB~ de K.

o d e l ineamento experimental é um arranjo fatorial in

completo inteiramente casual izado com 2 repetições, sendo comparados 3 mé-

todos de recuperação (1- Limpeza da pastagem de capim jaraguá; 11- Limpeza

da pastagem + fósforo + coquetel de leguminosas, constituido de Pueraria

phaseoloides + Centrosema pubescens + Stylosanthes güyanensis c.v. Cook

nas quantidades de 2,0; 2,0 e 1,0 kg/ha de sementes, respectivamente; 111-

Limpeza da pastagem + coquetel de leguminosas + Quicuio da Amazônia), com 2

cargas animal (baixa e alta, ajustáveis de acordo com a estação do ano) e

2 sistemas de pastejo (continuo e rotativo). Para as cargas alta, os pastos

foram divididos em duas partes iguais, uma submetida a pastejo continuo e

outra a pastejo rotativo (10 dias de pastejo e 30 dias de descanso), en-

quanto que nas cargas baixa, só o pastejo continuo está sendo testado.

A área experimental era orig inalmente, uma pastagem 1

de 10 anos com predominância de plantas invasoras (60-65%). Procedeu-se ini

c ialmente uma I impeza manual durante a estação seca, sendo poster iormente

(inicio das chuvas) efetuado o plantio em faixa de Quicuio da Amazônia (por

mudas) e das leguminosas, juntamente com a apl icação à lanço de 50 kg/ha de

P205
, 1/2 na forma de superfosfato simples e 1/2 na forma de hiperfosfato.

Ut i I i zou-se nov i 1hos anel orados de 1-2 anos de idade

com peso médio inicial de 220 kg, os quais foram mineral izados, vacinados 1

contra febre aftosa e vermifugados. As pesagens foram efetuadas no inicio

de cada período experimental e de 56 em 56 dias, levando-se o animal dire-

tamente do pasto para a balança.
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Os dados de ganbo de peso v ivo por an ima 1 e por área,

assim como a d l s pon ib il idade inicial e final de forragem obtidos durante o

periodo de dez/78 a ,nov/79, encontram~se na Tabela 1.

Três meses apos a apl icação do fósforo, introdução do

Ou lcu io da Amazônia e das l equm í no sa s , a aval iação da disponibil idade ini-

c ial de forragem, independentemente de cargas e sistema de pa s t ej o , mostrou

haver resposta do método II em r e l ação aos métodos I (25%) e I I I (11 %): To

dav ia, no final do período de pas t ej o (época menos chuvosa) o método III

apresentou um aumento de forragem de 28 e .21% em relação aos métodos e

I I, respectivamente. A contribuição das leguminosas na produção inicial de

forragem dos métodos II e III foram r e spec t ivamente 50 e 33%, mas no final

do primeiro ano de pastejo esses valores decresceram para 45 e 12%.

Observa-se que a medida que a carga animal foi aumenta

da nos diversos métodos, o ganho de peso vivo por animal e a disponibil ida-

de final de forragem diminuiram, enquanto que o ganho de peso vivo por área

aumentou.

Nos métodos I e II os ganhos de peso por an ima 1 e por

área foram ma iores quando submet idos a pastejo continuo, enquanto que no

método 111, os sistemas proporcionaram ganhos por animal praticamente seme-

lhantes,com o rotativo. superando o continuo em ganho por área. Com relação

a disponibil idade final de forragem, todos os mêtodos com pastejo rotativo

foram bem super iores em relação aos métodos com pastejo continuo.

Independentemente das cargas animal e dos sistemas de

p~Stejo testados, o método II proporc ionou ma ior ganho de peso por an imal ,

enquanto que o maior ganho de peso por área e disponTbil idade final de for-

ragem foi apresentado pelo método 111.

Com referência a pressão de pastejo constata-se que o

metodo III suportou uma maior carga animal (4,4 cab/ha, no pastejo rotativo

e 3,6 cab/ha no pastejo continuo) durante todo o per Iodo , proporcionando g~

nhos de peso consideráveis, sem prejudicar o vigor da pastagem. Por outro

lado, a menor carga animal foi observada no método LI, sendo necessário a

diminuição d~ carga alta, de 3,2 para 2,4 cab/ha no periodo seco, observan-

do-se também um grande consumo de leguminosas neste período.

Em todos os métodos as d ispon ib i l Idad e s de forragem d~

cresceram ac entuadament e no final do per Iodo de pa st ej o (época menos chuv~

sa }, notadamente no me todo I (95%t e II (81%), pr inc jpalmente quando su lme-
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t idos às cargas al ta do pa s t ej o continuo, onde a inc ld~nc ia de ervas invaso

ras foi marcante.

ApÕs a sa [da do primeiro grupo de an Ima l s Cl<,' ano exp~

r lrnen ta l ) e 1 impeza da pa st aq em, segu ido de Um per-Íodo de de scanso de 64
dias, foi util izado outro grupo de animais cOm idade, raça e peso médio si

mi l a r e s aos animais do 1<,' período, co r r espond ent e ao 2<,' ano experimental.

Os dados de ganhos de peso vivo por animal e por 'área,

corno também a d I spon l b l l idade inicial e final de forragem durante o período

de janeiro a dez ernbro/Bü são mostrados na Tabe l a 2.

Corno ocorreu no 1<,' ano, ouserVa""se também uma tend~n -

cia de diminuição de ganh.o de peso vivo por an ima l e disponibil idade de

forragem, e acréscimo no ganho de peso por área, quando a pressão de paste-

jo foi aumentada.

O sistema contínuo proporcionou o menor ganho de peso

por an irna 1 em rel ação ao pa s t ej o rotat ivo somente no método 1., enquanto que

o rotativo proporcionou o menor ganrro por área em relação ao contínuo, ap~

nas no método 11. A disponibil idade final de forragem observada no rotati-

vo foi superior ao contínuo nos tr~s métodos testados.

Independentemente das cargas an Ima l e dos sistemas de

pastejo testados, o método II pro po r c ionou o maior ganho de peso por animal,

enquanto que o maior ganho de peso por área e dlsponiuil idade final de for-

ragem foi apresentado pelo método III (resultados ldênt lco s ao do 1<,' ano).

No 2<,' ano experimental o método III a inda suportou a

maior pressão de pastejo (~,4tab/ha no rotativo e 3,6 cab/ha no contínuo)

todavia, a disponibilidade final de forragem sofreu Um decréscimo de 70%

no pastejo rotativo e 77% no contínuo. O método I I apresentou a menor car-

ga animal do 2<,' ano, sendo necessário a diminuição da carga alta de 2,4 p~

ra 1,6 cablha no período seco, tanto no pastejo contínuo como no rotativo ,

mesmo assim, a d l spon ibi l idade final de forragem sofreu um decréscimo de

74 e 63% respectivamente, com predominância de l equm l no sa s (principalmente

Puerária, 72% no contínuo e 65% no rotativol.

Os dados obt ido s ev idenc lam até o momento que: a ) o

efeito das pressões de pastejo foi marcante em todos os métodos testados

observando-se decréscimos no ganho de pe so por animal e disponibil idade fi

na 1 de forragem e ac r e sc imo no ganho por área, quando a pressão de pastejo

O ••.••.-SIl!T GENIlSE.-TOP
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foi aumentada dentro da amplitude do experimento; li) a introdução do Quicuio

da Amazônia e das l equrn l no sa s, principalmente Puerária (método 111), elevou

a capac idade de suporte da pastagem de capim jaraguá em l,o.~ 0.,6 e 1,4 cab /,
ha, respectivamente para as cargas baixa e alta no pastejo contTnuo e alta

no rotativo, mesmo assim, apresentou boa disponibil idade de forragem, perfo~

mance do animal excelente, e pequena incidência de ervas invasoras; c) as

pastagens d eq r adadas de capim jaraguã podem aumentar relativamente sua .prod~

ção e qual idade com o uso de adubação fosfatada e introdução de leguminosas,

(método I I), porém no per Iodo seco pode haver um decrésc imo na taxa de lota-

ção do referido método; d ) as pressões de pastejo mais alta resultam em

maior incidência de ervas invasoras na pastagem; eI no que se refere ao efei

to da pastagem no animal, não foi observada ascendênc ia de nenhum dos 2 s is-

temas de pastejo testados, entretanto, com relação ao efeito do animal na

pastagem, o rotativo parece ser mais benéfico, propiciando maior disponibil~

dade final de forragem em todo s Os métodos t e s tado s, supondo-se que com o

decorrer do tempo, essa dfferença venha a ser mais evidente.

.r ,
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TABELA 1. Ganho de peso e disponibil idade de forragem durante

o período experimental - (Dezl78 a Novl79)

Di spon i b i 1 idade de forragem
Métodos Ca rga An ima 1 Sistema s Ganho de peso vivo (kg/MS/ha) --

(cab/ha) (kg) In ic ia 1 Final

Por an ima 1 Por hectare Gram. Leg. G x L Gram. Leg. G x L

1,5 Cont Inuo 157 236 4.684 - 4.684 2.189 - 2.189

3,0 ContT nuo 125 375 4.275 - 4.275 210 - 210

3,0 Rotativo 109 328 5.021 - 5.021 3.752 - 3.752

2 1,6 Continuo 197 314 4.5901.520 6.110 1.986 850 2.836

2 3,2* Continuo 116 370 2.1324.121 6.253 310 470 780

2 3,2* Rotat ivo 106 338 2.602 3.700 6.302 1.722 1.4263.148

3 2,5 Contínuo 165 413 3.354 2.457 5.811 2.83 O 334 3. 164
I

3 3,6 Cont i nuo 112 429 3.454 1.03 O 4.484 2.134 O 2.134 ~

!3 4,4 Rota t ivo 115 504 4.246 2.112 6.358 2.518 746 3.264
~

o * Carga animal modificada de 3,2 para 2,4 cab/ha em Julho/79 I...•
I >••••
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TA.BELA 2. Ganho de pe so e d t s pon i éd 1 ldad e de forragem

du r ant e o per Iodo experimental •. (Jan a Dez/
1980}.

" ~.
v

Métodos
Disponibilidade de forragem

Carga Animal Sistema s Ganho de peso vivo (kg/MS/ha)

(cab/ha) Ckg) ln lc la l Finql
Por animal Por hectare Gram. Leg. G X L Gram. Leg. G x L

1,5 Cont i nuo 153 23 O 7.683 .•. 7.683 2.185 ~ 2.185

3,0 Cont inuo 118 354 6.261 ~ 6.261 1.538 ~ 1.538

3,0 Rota t ivo 13 O 39.0 6.59.4 .•. 6.594 2.360 .•. 2.360

2 1 ,6 Continuo 212 342 5.636 2.826 8.462 943 1.629 2.572

2 2,4* Continuo 180 359 2.273 5.000. 7.273 522 1.350 1.872
"ó

2 2,4* Rotat ivo 175 349. 1 .69.0 3.68 O 5.370 704 1.288 1.992 l':l
00

3 2,5 Cont I nuo 147 367 5.629 4.031 9.660. .2. 182 294 2.476
g
~
00
;ta

3 3,6 Continuo 133 479 4.020. 2.195 6.215 1.20.4 248 1.452 t,!j

o ==~ ;ta~
I 3 4,4 Ro t a t lvo 111 488 5.9.70. 1.120. 7.0.90. 1.784 329 2.113 z
'"

~
~..
" =='"z tl.1
'"'" *Carga Animal modificada de 2,4 para 1,6 cab/ha em Julho/80 ~
'"I 1-3.. Oo
" t'%j

r-'.
-....J
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