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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de fitomassa de diferentes sistemas 
forrageiros submetidos ou não à adubação mineral e à ciclagem de nutrientes. O 
trabalho  foi  desenvolvido  a  partir  do  segundo  semestre  de  2006,  em  Argissolo 
Vermelho distrófico  arênico,  no  município  da  Mata,  RS.  As forrageiras  avaliadas 
foram o amendoim forrageiro (Arachis pintoi), tifton 85 (Cynodon dactylon (L.) Pers), 
estilosantes (Stylosanthes guianensis cv.  Campo Grande) e milheto (Pennisetum 
americanum (L.) Leeke). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao 
acaso  com  seis  tratamentos,  quatro  repetições,  submetido  ou  não  a  adubação 
mineral. O amendoim forrageiro, nas condições deste trabalho, evidenciou-se como 
uma opção viável para a melhoria das pastagens.  Os resultados apontam para as 
condições estudadas, que as forrageiras avaliadas têm uma boa produção de MS e 
os  sistemas  forrageiros  quando  bem manejados,  proporcionam boa ciclagem de 
nutrientes como  fósforo e potássio para o solo,  sendo que o acúmulo se dá em 
maior concentração na camada superficial.

PALAVRAS-CHAVE: Adubação mineral, Fósforo, Pastagens perenes, Potássio.

BIOMASS PRODUCTION OF THE AERIAL PART AND CYCLING OF NUTRIENTS 
IN DIFFERENT FORAGE SYSTEMS

ABSTRACT
This  study aims to evaluate the phytomass production of different forage systems 
subjected or not to a chemical fertilization and to a nutrient cycling. The work was 
developed since the second semester of 2006, in a Paleudalf, in the municipality of 
Mata, RS. The forages evaluated were the perennial peanut (Arachis pintoi), Tifton 
85 (Cynodon dactylon  (L.) Pers), stylosanthes (Stylosanthes guianensis cv. Campo 
Grande)  and  millet  (Pennisetum  americanum  (L.)  Leeke). The  experimental 
delimitation used was the randomized blocks with six treatments, four replications, 
submitted or not to chemical fertilizers. The Perennial Peanut, in the conditions of this 
study, showed itself as a viable option for the improving of the pastures. The results 
indicate, for the conditions studied, that the evaluated forages has a good dry matter 
production and, the forage systems when properly managed, provide good cycling of 
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nutrients such as phosphorus and potassium to the soil, being that the accumulation 
occurs in higher concentration in the superficial layer.

Key words: Mineral fertilizer, Perennial pastures, Phosphorus, Potassium.

INTRODUÇÃO
A cobertura vegetal tornou-se fator de importância para a proteção do solo e à 

formação  de  palha,  com  redução  significativa  dos  prejuízos  e  contribuição  na 
melhoria  dos  atributos  físicos,  químicos  e  biológicos  do  solo  (BRAGAGNOLO & 
MIELNICZUK, 1990).

A utilização de espécies forrageiras perenes para a formação de pastagens é 
um requisito importante para a manutenção do sistema com a menor perturbação 
possível. De modo geral, há falta de opção de leguminosas de preferência, para o 
Rio Grande do Sul, com predominância de gramíneas e/ou o campo nativo sem nem 
um  tipo  de  melhoramento  para  um  incremento  na  produção  de  forragem  e 
conseqüência na produção animal.

Uma das alternativas a esse problema consiste na introdução de forrageiras 
com  possibilidade  de  produção  de  elevada  fitomassa  para  produção  animal  e 
formação  de  palha  (ASSIS  et  al.,  2003),  bem como  permanência  duradoura  na 
superfície do solo.

O processo de decomposição é diferenciado entre leguminosas e gramíneas, 
sendo dependente da qualidade bromatológica das forrageiras, principalmente, em 
relação  à  concentração  de  nitrogênio,  das  condições  climáticas  e  da  atividade 
biológica do solo. 

PAULETTI (1999) salienta que as gramíneas devido à elevada relação C/N, 
entre 30 e 40, sua permanência no solo é maior, com contribuição para formação de 
mantilho, melhoria da estrutura do solo, principalmente nas melhorias físicas do solo, 
devido ao sistema radicular agressivo e abundante, sendo constituída também, de 
uma  reserva  de  nutrientes  imobilizados  na  palha  que  podem  ser  liberados 
lentamente 

Os  nutrientes  se  encontram  em  diversos  compartimentos  (solos,  plantas, 
microrganismos, água, ar). Essas transferências de compartimentos representam a 
forma mais simples de ciclagem de nutrientes. Na ciclagem de nutrientes, muitos 
ciclos são policíclicos, o que significa que um elemento pode se reciclar mediante 
vários processos, dentro de um compartimento (solo) antes de ser transferido ao 
compartimento planta (SPAIN; SALINAS, 1985).

Os  resíduos  culturais,  adicionados  ao  solo,  são  decompostos  por 
microrganismos. Na decomposição dos resíduos culturais, os nutrientes presentes 
nos  compostos  orgânicos  são  absorvidos  pelas  células  microbianas  e 
posteriormente são liberados na forma mineral,  no processo de mineralização. A 
quantidade de nutrientes que é mineralizada depende do balanço líquido entre a 
mineralização  e  a  imobilização  e  está  relacionada  ao  tipo  de  resíduo  cultural 
(MOREIRA; SIQUEIRA, 2002).

O presente estudo objetivou verificar a produção de fitomassa de diferentes 
sistemas  forrageiros  submetidos  ou  não  a  adubação  mineral  e  a  ciclagem  de 
nutrientes. 
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MATERIAL E MÉTODOS
O experimento  foi  implantado  em agosto  de  2006  na  propriedade  de  um 

produtor  de  leite  no  município  de  Mata  –  RS,  situada  a  Latitude  29°  34'  Sul  e 
Longitude 54° 27' Oeste com Altitude 103 m, na região Central do RS e rebordo do 
Planalto Central Brasileiro. O clima da região é classificado como sendo do tipo Cfa, 
segundo  a  classificação  de  Köppen,  com  precipitações  e  temperaturas  médias 
anuais  variando  entre  1.558  e  1.762  mm  e  17,1  e  17,9  ºC,  aproximadamente 
(BRASIL, 1973).
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Figura  1.  Precipitação  pluviométrica  acumulada  mensal1 e  temperatura  média 
mensal, ocorrida no período de agosto de 2006 a outubro de 2007.

O  solo  da  área  experimental  é  classificado  como  um  Argissolo  Vermelho 
distrófico arênico, conforme EMBRAPA (2006), de relevo ondulado a suavemente 
ondulado. A área experimental antes da implantação do experimento estava sob o 
cultivo  de  pastagens  anuais  de  inverno  e  verão  sob  manejo  convencional  de 
revolvimento do solo. Por ocasião da implantação do experimento, no ano de 2006, 
foram  coletadas  amostras  de  solo  nas  camadas  de  0-5,  5-10  e  10-20  cm  de 
profundidade  a  fim  de  caracterizá-lo  quimicamente  e  prever  a  necessidade  de 
calagem e adubação para as culturas implantadas. Os resultados da análise do solo 
foram: argila=168; 193 e 224 g kg-1; pH= 6,5; 5,7 e 5,0; P= 23,9; 9,0 e 4,7 mg dm -3; 
K= 101,6; 70,7 e 57 mg dm-3, Ca trocável= 5,6;  4,4; 3,0 cmolc dm-3; Mg trocável= 4,9; 
4,5; 2,9 cmolc dm-3; MO= 1,8; 1,5 e 1,3%, respectivamente para as três camadas. 

O  delineamento  experimental  adotado  foi  o  de  blocos  ao  Acaso  com seis 
tratamentos, quatro repetições. Cada parcela correspondeu a uma área total de 40 
m2. A nomenclatura foi definida como sendo: AF= Amendoim forrageiro; TI = Tifton 
85;  AFTI  =  Amendoim  forrageiro  +  tifton  85;  ESTI  =  Estilosante  e  ESTITI  = 
Estilosantes + Tifton 85. Os tratamentos também foram submetidos à adubação (CA) 
ou sem adubação (SA).

No dia do plantio realizou-se a adubação química composta de 80 kg ha -1 de 
P2O5,  90  kg  ha-1 de  K2O e 100 kg  ha-1 de  adubo nitrogenado dividido  em duas 
aplicações no desenvolvimento da cultura do tifton 85. A implantação das espécies 
constou da dessecação da cobertura de aveia preta com Glyphosate (2L ha -1) e leve 
incorporação da adubação fosfatada e potássica. 

As  forrageiras  foram  implantadas  de  duas  formas,  através  de  mudas  ou 
estolões e sementes. O amendoim forrageiro e do tifton 85 foram realizados através 
de propágulos vegetativos obtidos em uma área de multiplicação com dois anos de 
estabelecimento,  sendo colhidos e fracionados no mesmo dia do plantio.  Para o 
1 Dados coletados por pluviômetros instalados na área experimental.
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plantio das mudas ou estolões foi  realizado sulcos numa profundidade média de 
0,15 m, com um espaçamento de 0,5 m entre sulcos e 0,5 m entre plantas. Para a 
cultura do milheto,  manteve-se o manejo adotado na propriedade antecedente a 
instalação do experimento, sendo realizada uma gradagem, semeadura e cobertura 
por uma grade de tração animal. 

A forrageira estilosantes também foi introduzida por meio de sementes, sendo 
densidade de 3 kg ha-1 no consórcio  e 6 kg ha-1 de sementes quando cultivada 
isolada.  A  quebra  da  dormência  das  sementes  de  estilosantes  foi  realizada 
imergindo-as em água a  80 ºC durante  5  minutos,  posteriormente  se  realizou a 
semeadura com uma leve incorporação.

Para a coleta de fitomassa da parte aérea das forragens foi realizado um corte 
de uniformização 30 dias antes da primeira coleta. As coletas para determinação da 
MS  foram  realizadas  em  quatro  períodos,  sendo  coletados  aleatoriamente  nas 
parcelas, com um quadrado de 0,5 m x 0,5 m, e secas em estufa com ar forçado a 
60°C, até peso constante. 

As coletas de solo foram realizadas no mês de outubro de 2007, nas camadas 
0-0,05, 0,05-0,10 e 0,10-0,20 m. Para a realização das análises químicas, o solo foi 
secado em uma estufa com ar forçado, a 45°C.Os teores de fósforo (P) disponível e 
potássio trocável (K) foram extraídos por Mehlich-1, sendo o primeiro determinado 
por colorimetria e o segundo por fotometria de chama. A metodologia utilizada foi a 
proposta por TEDESCO et al. (1995).

 Os  resultados  obtidos  foram submetidos  à  análise  da  variância  e  quando 
significativos,  realizou-se a comparação de médias de Tukey a 5%.  As análises 
foram feitas  utilizando o  programa estatístico  Genes,  do  grupo de  experimentos 
CRUZ (2006).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Os  rendimentos  médios  de  fitomassa  dos  sistemas  forrageiros 

apresentaram diferença significativa (P< 0,05) como pode ser observado na Tabela 
1.  No  primeiro  corte  o  amendoim  forrageiro  sem  adubação  teve  uma  menor 
participação  quantitativa,  devido  ao  seu  lento  estabelecimento,  fato  esse,  já 
mencionado  por  PERIN  et  al.  (2000).  Fazendo-se  importante  então,  ressaltar  a 
necessidade de se ter cuidados com a supressão da vegetação espontânea, até que 
as plantas se estabeleçam, evitando ou reduzindo assim a competição por água, luz 
e nutrientes.

Nos tratamentos com adubação, a produção de biomassa foi maior no Tifton 
85 e no consórcio amendoim forrageiro e Tifton 85. FONTANELI; JACQUES (1988) 
salientam  que  a  adubação  desempenha  papel  fundamental  na  promoção  do 
estabelecimento  e  manutenção  das  espécies  forrageiras,  afirmativa  esta  que  é 
comprovada através dos resultados obtidos no presente estudo.

Na segunda coleta, dentre os tratamentos sem adubação, a maior produção 
de fitomassa foi do tratamento Tifton 85 e o mesmo consorciado com estilosantes. 
Nos tratamentos com adubação, o amendoim forrageiro manteve a menor produção 
de fitomassa, mas não diferiu estatisticamente dos tratamentos consorciados. Dentre 
os tratamentos, o amendoim forrageiro, Tifton 85 e seu consórcio com estilosantes 
não apresentaram diferença significativa para a adubação mineral e sem adubação.

Na  terceira  coleta,  o  amendoim  forrageiro  destacou-se  em  produção  de 
fitomassa  nas  parcelas  que  não  receberam adubação  mineral,  pois  estava  bem 
estabelecido (Tabela 1). Nos demais tratamentos não houve diferença significativa 
na produção de fitomassa. Ainda, nas parcelas com adubação mineral novamente o 
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amendoim  forrageiro  destacou-se  em  produção  de  fitomassa,  seguido  do 
estilosantes e seu consórcio com o Tifton 85, que também não diferiu do estilosantes 
puro, sendo que demais tratamentos não tiveram diferença significativa na produção 
de fitomassa.

Na quarta e última coleta, o amendoim forrageiro e o Tifton 85 apresentaram 
a maior produção de fitomassa, mas o Tifton 85 consorciado não diferiu do Tifton 85 
que recebeu adubação nitrogenada, sendo a menor produção de fitomassa para 
forrageira milheto para os tratamentos que receberam ou não adubação mineral.  
Conforme  demonstrado  na  Tabela  1,  o  estilosantes  não  obteve  produção  de 
fitomassa, devido à ocorrência de geadas no período de inverno, que acarretaram a 
morte total das plantas.

 Tabela 1.  Rendimento de fitomassa do amendoim forrageiro (AF), Tifton 85 (TI), 
consórcio amendoim forrageiro + Tifton 85 (AFTI), estilosantes (ESTI), 
consórcio estilosantes + Tifton 85 (ESTITI) e milheto (MI) submetidos à 
adubação (AD) ou sem adubação (SA) em relação a quatro períodos de 
corte do ano de 2007. 

Tratament
o

Períodos de corte   
Jan Mar Abr Out Média

SA AD SA AD SA AD      SA AD   SA AD
 ------------------------ Massa de forragem (Mg ha-1 de MS) -------------------

AF 2,4bB 2,8bcA 2,8bA 2,9bA 3,5aB 3,8aA 3,9aA 3,4aB 3,2 3,2
TI 2,8aB 3,1aA 3,4aA 3,6aA 2,7bA 2,9cA 3,7abA 3,4aB 3,2 3,3
ESTI 2,8aA 2,1dB 2,7bB 3,4abA 3,1bB 3,4bA 2,9 3,0
AFTI 2,9aA 3,1aA 2,7bB 3,4abA 2,7bA 2,6cA 3,5bA 3,7aA 3,0 3,2
ESTITI 2,8aA 2,8cA 3,6aA 3,6aA 2,9bB 3,7abA 3,1 3,4
MI 1,7cB 2,2bA 1,7 2,2
CV% 3,62 5,37 9,44 7,23 6,03 5,68 6,7 6,27   
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha, não 
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

Analisando a Figura 2(a), percebe-se uma uniformização na quantidade de P 
encontrado na camada superficial do solo. Esse comportamento pode ser explicado 
pela  realização  de  adubação  fosfatada  e  a  ciclagem dos  nutrientes  dos  tecidos 
vegetais.  Sendo,  que na profundidade de 0,05 a 0,10 m, a menor concentração 
ocorreu nas parcelas de milheto, estilosantes x Tifton 85 e amendoim forrageiro, o 
que na profundidade de 0,10 a 0,20 m não houve diferença significativa em nem um 
dos  tratamentos,  ou  seja,  houve  uma  uniformização  na  concentração  de  P  em 
profundidade.

Na  Figura  2(b),  é  possível  visualizar  que  os  tratamentos  com  amendoim 
forrageiro, estilosantes e consórcio amendoim forrageiro + Tifton 85, apresentaram 
um acúmulo de P na profundidade de 0 - 0,05 m, em menor quantidade quando 
comparado às demais culturas. Nas demais profundidades a concentração de P foi 
semelhante em todos os tratamentos.

Nas parcelas de estilosantes o retorno dos nutrientes da planta para o solo 
está associado à maior ou menor velocidade de decomposição, conforme salienta 
SCHUNKE et al.(2000). As plantas de estilosantes já se encontravam decompostas 
no  momento  das  coletas  (outubro  de  2007),  condicionando  a  uma  maior 
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concentração de P na camada superficial. Isso pode ser explicado devido à ciclagem 
do P, influenciada pela sua baixa solubilidade e mobilidade no solo.  Também no 
consórcio amendoim forrageiro + Tifton 85, esse retorno pode ser explicado pela 
concentração do P nos tecidos, confirmando o que SCHUMACHER (1992) salienta 
ao afirmar que a biomassa vegetal é o principal reservatório de nutrientes. 

O nutriente potássio (K) teve maior acúmulo na superfície da camada superior 
avaliada.  Analisando  as  Figuras  3.a  e  3.b,  percebe-se  a  mesma  tendência  que 
ocorreu com o P. A elevada concentração de K na camada superficial das parcelas 
compostas por estilosantes, pode ser explicada pela mesma razão já mencionada no 
nutriente P. Já no consórcio amendoim forrageiro + Tifton 85, o aumento no teor de 
K  em  superfície  pode  estar  relacionado  à  ciclagem  do  nutriente.  Os  demais 
tratamentos mantiveram um comportamento semelhante.

A  literatura  relata  que  o  K  solúvel  do  solo  pode  ser  perdido  através  da 
lixiviação,  informação  esta,  importante  no  uso  de  fertilizantes  potássicos, 
principalmente  em  solos  arenosos.  Entretanto,  segundo  FOLLET;  WILKINSON 
(1995)  as  perdas  de  K  não  são  altas  nos  solos  em  geral,  suportando  ativo 
crescimento  de  plantas.  O  presente  trabalho  comprovando  a  afirmação  destes 
autores, onde demonstra na Figura 3 (a e b), que as áreas cultivadas com milheto 
apresentaram o menor valor de K nas profundidades avaliadas, pois o solo possui  
textura arenosa e o manejo adotado proporciona essa situação, sendo que o hábito 
de  crescimento  desta  cultura  é  ereto,  diferindo  das  demais  culturas  forrageiras 
usadas no estudo.

Analisando a Figura 3 (b), é possível observar que o comportamento do K nas 
profundidades estudadas foi mais uniforme, não apresentando curvas acentuadas, 
como as observadas nos tratamentos sem adubação (Figura 3.a). Esse fato pode 
ser decorrente do deslocamento do K no perfil do solo, podendo ser translocado em 
maior profundidade.

Figura 2.  Teor de fósforo em diferentes profundidades de um Argissolo Vermelho 
sem adubação mineral (a) e com adubação (b) sob diferentes culturas 
forrageiras após 12 meses de implantação do experimento. 
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Figura 3. Teor de potássio em diferentes profundidades de um Argissolo Vermelho 
submetido à adubação (a)  e sem adubação mineral  (b) sob diferentes 
sistemas forrageiros após 12 meses de implantação do experimento.

CONCLUSÕES
O amendoim forrageiro,  nas condições deste trabalho, evidenciou-se como 

uma opção viável para a melhoria das pastagens;
A produção de matéria seca no consórcio de amendoim forrageiro mais tifton 

85, foi semelhante ao tifton 85 mais adubação nitrogenada;
Os  sistemas  forrageiros  utilizados  proporcionaram  uma  boa  ciclagem  de 

fósforo, potássio para o solo;
A cultivar estilosantes Campo Grande demonstrou suscetibilidade às geadas 

da Região Central do Rio Grande do Sul.
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