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Resumo: O Brasil possui o maior rebanho de bovinos do mundo, com isso o sistema de criação que é o 

extensivo à pasto, tem muitas deficiências nas produções, porém existem algumas técnicas para a maior 

produção de matéria seca por hectare, que consiste na adubação das pastagens sendo fosfatada, potássica, 

nitrogenada e a calagem para aumento da saturação de base. E com essas revisões, entende-se que o 

nitrogênio tem a maior contribuição na quantidade de forragem produzida, mas, as outras adubações tem 

efeito positivo na qualidade da forragem. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é a maior produtor de carne bovina do mundo, em todo território nacional 

o rebanho chega a 218 milhões de bovinos, onde cerca de 30,3 milhões estão no estado 

de Mato Grossos (IBGE 2016). E com isso a produção de alimentos de ruminantes vem 

se qualificando cada dia mais, no ponto que as mesmas áreas tendem a aumentar a lotação, 

gerando dúvidas e questionamentos sobre a melhor forma de adubação das pastagens. 

O capim do gênero Brachiaria brizanta cv. Marandu é uma das variedades mais 

plantadas no país, dando seu início na década de 50, tem origem da África, Zimbábue, 

uma região vulcânica onde tem solos de boas fertilidades, com 8 meses de seca e sua 

precipitação anual cerca de 700 mm, sendo no período do inverno. (Nunes et al., 1984). 
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Portanto, a produção de massa seca por hectare é a base da produção de alimento 

para bovinos no país. E com essa visão, percebemos que a cada dia a quantidade de 

animais por hectares tende a aumentar, pois as terras já estão praticamente todas abertas, 

porém não estão expressando o seu potencial, isso porque cerca de 80% das áreas de 

pastagens estão em algum estágio de degradação por morte das plantas, competição com 

plantas daninhas, pragas e doenças. A mais predominante destas, é a deficiência de 

nutrientes dos solos. 

Com tudo, temos a ideia que os nossos solos devem ser mais bem preparados para 

a implantação das pastagens, ou recuperação das mesmas. Onde todo o processo de 

fertilidade deve conter técnicas de adubação e correção para atingir o maior potencial das 

terras, que hoje são de baixa produção, mas que, tem capacidade de produzirem muito 

mais, com o melhor custo benefício que as forrageiras proporcionam. (Vilela et al., 

2002). 

 

CALAGEM 

 

Como os solos do cerrado são extremamente ácidos, é preciso fazer uma calagem, 

ou seja uma aplicação de calcário para a correção do mesmo, onde a eficiência no uso do 

calcário, tem muitos fatores que interferem em seus resultados. Com o aumento das cargas 

positivas do solos como alumínio e hidrogênio, que são os principais vilões, o hidrogênio 

se liga com as cargas disponíveis dos colóides do solos, e com isso as cargas sempre ficam 

com o hidrogênio, onde seria importante a ligação com os nutrientes essenciais, para 

fornecer as plantas um ambiente propício para o seu completo desenvolvimento. ( C.G.S., 

BENETT et al 2008). 

Com a aplicação do calcário, a sua reação com a água é de grande importância 

para que seja feita a liberação do cálcio e magnésio, onde são fornecidos para a 

suplementação das culturas e seu desenvolvimento. O carbonato de cálcio, reagindo com 

a água, resulta na liberação do cálcio, e o carbonato reage novamente com a água, 

formando uma hidroxila, que se liga com o hidrogênio tornando-se assim, uma molécula 

de água deixando as cargas dos colóides livres para os nutrientes. 

Portanto, há um tempo médio de reação do calcário que é, de 90 dias após a 

aplicação que é chamada de PRNT poder reativo neutralização total, além de eliminar o 

hidrogênio, também é fornecido cálcio e magnésio que aumenta a saturação de bases. 



 

 

Essas bases são, o cálcio, magnésio e potássio, que devem ser elevadas de 60% à 70%, 

para obter melhores produtividades. Houve um amento linear na aplicação das dose de 

calagem e fósforo. (Gatiboni et al. 2000) 

 

ADUBAÇÃO FOSFATADA 

 

O fosforo é um elemento essencial para a planta ele atua desde a formação das 

células até o transporte de energia dentro da planta, sua aplicação é de grande importância 

pois os solos do cerrados apresentam baixos teores disponíveis para as plantas. Sendo 

que, grande parte fica ligado fortemente com os óxidos de ferro e alumínio. No mercado, 

existem várias fontes de fósforo, a mais conhecida é o superfosfato simples. (Lima et al. 

2007). 

Com o aumento de doses de calagem e fosforo houve um incremento positivo na 

produção de matéria seca do capim tanzâni. (Nascimento et al. 

2002). 

 

ADUBAÇÃO POTÁSSICA 

 

O potássio tem grande afinidade com a água sendo muito solúvel, essa é a 

principal forma em que ele é perdido, embora com sua falta no solo pode acarretar grandes 

deficiências para as plantas, sendo que ele atua no seu metabolismo, na ativação de 

enzimas, na abertura e fechamento de estômato e na fotossíntese. Portanto, a aplicação 

deste elemento é fundamental para as forrageiras desenvolverem com rapidez na sua 

presença. (Monteiro 2002). 

Com tudo, a adubação potássica não reflete inicialmente na produção de matéria 

seca, isso por conta da deficiência de nitrogênio, pois segundo (Martins et al. 2006) a 

adubação potássica sozinha não teve efeito significativo mas, junto com o nitrogênio 

houve um incremento na produção. 

 

ADUBAÇÃO NITROGENADA 

 

O nitrogênio tem uma grande papel no crescimento e desenvolvimento das 

pastagens, sendo perdido grande parte das aplicações por lixiviar e volatizar, com 



 

 

aplicações de nitrogênio em pastagens teremos grandes incincrementos na produtividade 

de massa seca por hectares, pois promove o alongamento do limbo foliar. O índice de 

população de perfilhamento também aumenta, sendo esses fatores os mais  importantes 

para que haja um aumento na produção, e consequentemente um aumento na quantidade 

de animais por hectares. (Alexandrino et al., 2004). 

As doses para aplicação de Nitrogênio devem ser de no mínimo 50 kg/há pois a 

cultivar Marandu apresenta um incremento de 45kg para cada 1kg de nitrogênio aplicado, 

portanto as doses para manejo da forma extensiva deve ser de no mínimo 100kg/há, no 

manejo intensivo de 100 a 150kg/há, no sistemas de irrigação pode ser aplicado doses 

acima de 300 kg/há, sendo essas doses divididas, para que a aplicação não ultrapasse 

50kg/há de nitrogênio (Oliveira et al. 2014). 

A densidade populacional de perfilho é interferida positivamente aumentando o 

seu número, com isso doses de 401hg/há mostraram uma produção de DPP de 773 

DPP/m², sendo 89% superior a testemunha, por esse fato a produção de uma forrageira 

tem um aumento linear de matéria seca por hectares (Cabral et al. 2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, a adubação com maior incremento na produção de matéria seca é a 

adubação nitrogenada, porém, os outros elementos citados, fosforo e potássio são de suma 

importância principalmente na qualidade da forrageira. 
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