
Informativo 

Integrar
Nº. 19 – Dezembro/2016

INTEGRAR – GESTÃO E INOVAÇÃO AGROPECUÁRIA 

“Aliando conhecimento científico e prático de maneira ética e profissional”  

Website: www.integrarcampo.com.br – Email: contato@integrarcampo.com.br

Pontal, Terceiro Distrito, Triunfo – RS, Brasil.

A implantação de pastagens hibernais em
sucessão ao arroz irrigado requer a adoção de
algumas estratégias de manejo, para o bom
estabelecimento do pasto. Deve-se ter em
conta, que o potencial de produção de palha
do arroz é equivalente à produção de grãos.
Ou seja, pode ser superior a 10 t/ha. Essa
grande quantidade de palha pode representar
um impedimento físico ao estabelecimento
das forrageiras. A utilização de colheitadeiras
com espalhador de palha ajustado, a
incorporação de parte dessa palhada com o
uso de rolo faca e o pastejo temporário dos
restos culturais do arroz são algumas ações

Espécies forrageiras de inverno 
adaptadas a solos de várzea 

A introdução de espécies forrageiras hibernais
em terras baixas cultivadas com arroz e soja,
sob plantio direto, é uma alternativa aos
modelos de produção atualmente utilizados,
onde a atividade pecuária pode ser otimizada e
diversos benefícios podem ser agregados a todo
o sistema produtivo. O azevém é a espécie mais
comumente utilizada nas áreas de várzea, mas
existem outras que também podem apresentar
desempenho satisfatório neste tipo de solo.
Leguminosas como o trevo branco e o cornichão
são apontadas como materiais promissores,
podendo ser utilizados em consórcio com o
próprio azevém ou ainda solteiras.
As plantas de cobertura desempenham papel

fundamental na reciclagem de nutrientes, pois
aproveitam tanto aqueles oriundos de
fertilizantes minerais subutilizados pelas
culturas anteriores, bem como os provenientes
da mineralização da matéria orgânica e da
fertilidade natural dos solos.

O potencial produtivo das espécies
forrageiras hibernais depende de uma série de
fatores. Dentre eles podemos citar a adequação
da área de cultivo para evitar excessos hídricos,
bem como a utilização de adubação equilibrada
(Figura 1). O manejo da pastagem também é
de suma importância, e pastejos moderados são
benéficos tanto para a produção animal como
para a melhoria dos atributos do solo.
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Figura 1. A introdução de gramíneas
forrageiras em terras baixas requer uma
atenção especial do produtor, principalmente
em relação à fertilização. Na figura acima, é
nítida a resposta do azevém à aplicação de
fertilizantes em uma área cuja cultura
antecessora foi o arroz irrigado.
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que favorecerão o estabelecimento de espécies
hibernais como o azevém e o trevo branco,
amplamente usadas em áreas de várzea do RS.
Entretanto, o retorno econômico do

investimento em adubação de pastagens é um
tema que suscita dúvida em muitos produtores.
Nesse contexto, um ensaio conduzido na

Estação Experimental do Arroz, em
Cachoeirinha, RS, vem testando o desempenho
de algumas forrageiras de inverno estabelecidas
sobre a resteva do arroz, cultivado
ininterruptamente desde a safra 1996/97. A
introdução das espécies azevém (Lolium
multiflorum), cornichão (Lotus cornicultaus cv.
São Gabriel – Figura 2), serradela nativa
[Ornithopus micranthus (Benth) Arechavaleta] e
aveia-branca (Avena sativa) se dá em
semeadura direta sobre a palha do arroz,
previamente fracionada (equipamento Triton).

No inverno de 2012, os autores deste
Informativo conduziram o experimento com
níveis de adubação e simulação de pastejo sobre
as espécies cultivadas no inverno. A discussão
dos resultados nesta edição, se resumirá apenas
aos tratamentos com azevém e aveia-branca. As
parcelas onde estas eram cultivadas, foram
subdivididas, sendo que a metade recebeu
adubação e a outra metade não recebeu
fertilizantes. A dose aplicada nos tratamentos
com azevém e aveia, foi de 330 kg/ha de ureia
(em três aplicações ao longo do ciclo), 110
kg/ha de superfosfato simples e 140 kg/ha de
cloreto de potássio. Considerando a cotação
desses fertilizantes, na data de 04/01/2017, o
custo de adubação das pastagens foi de R$
626,00/ha.
A simulação de pastejo foi feita através de

roçadeira manual. Os cortes foram realizados
sempre que as gramíneas atingiam a altura de
30 cm, deixando um resíduo de 15 cm, tanto
nas parcelas adubadas, quanto nas não
adubadas. O último corte foi realizado na
primeira quinzena de setembro de 2012, quando
as coberturas foram dessecadas para o cultivo
de arroz em sucessão. Para a coleta das

Figura 2. Aspecto das parcelas cultivadas com
cornichão São Gabriel. Apesar de não ser a
cultivar mais indicada para a várzea, seu
estabelecimento é satisfatório em áreas bem
drenadas.

amostras foi utilizado um quadro de 0,25 m²
e realizadas quatro amostragens por
tratamento. As amostras foram secas em
estufa a 60°C por 72 horas, sendo
posteriormente pesadas, de onde se obteve o
acúmulo de biomassa do período.
Os resultados demonstraram a influência

da adubação na produção de biomassa das
gramíneas. Tanto para o azevém (Figura 3)
quanto para a aveia (Figura 4), houve uma
maior produção de matéria seca (MS) e
maior número de cortes nas parcelas
adubadas em comparação às não adubadas.
A adubação também influenciou no início dos
cortes, sendo estes mais precoces em ambas
as gramíneas quando adubadas.

Comparando-se as duas espécies, a
aveia-branca demonstrou maior precocidade
em relação ao azevém, com o início dos
cortes sendo antecipado nos tratamentos
com e sem adubação. Esta maior precocidade
também foi verificada nos estádios
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Figura 3. Produção de biomassa de azevém,
obtida por simulação de pastejo.
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Figura 4. Produção de biomassa de aveia-
branca, obtida por simulação de pastejo.
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fenológicos, com o azevém tendo um período
vegetativo maior que a aveia-branca em ambos
os tratamentos.
Um fato que chama atenção é o efeito da

adubação no início do ciclo produtivo do
azevém. Enquanto que na aveia-branca, a
diferença para o início dos cortes nos
tratamentos com e sem adubação foi de 15 dias
(Figura 4), no caso do azevém este período foi
de 39 dias (Figura 3). Comparando-se as
espécies, a diferença para o início dos cortes
nos tratamentos com adubação foi de 15 dias,
demonstrando que, quando bem adubado, o
azevém permite épocas para o início de pastejo
similares a aveia-branca.
O acúmulo de biomassa no azevém foi de 6,9

t/ha no tratamento adubado e de 2,6 t/ha no
tratamento sem adubo (Figura 3). Nota-se a
representatividade desta diferença não só no
valor final, mas ao longo do tempo. A produção
de biomassa no tratamento com adubo no
segundo e terceiro cortes (aos 94 e 112 dias
após a semeadura respectivamente) somente
foram igualadas aos 140 e 200 dias após a
semeadura no tratamento sem adubo,
respectivamente (Figura 5). Na aveia o
comportamento foi semelhante, com o acúmulo
de 7,60 t/ha no tratamento adubado e 3,86 t/ha
no sem adubo. No período de 100 dias após a
semeadura e apenas três cortes no tratamento
com adubo foi acumulada toda a biomassa do
tratamento sem adubo (Figura 4).

Apesar de o estudo ter sido conduzido com
simulação de pastejo, onde não existe o efeito
do animal no pasto, a partir das produções
obtidas pode-se estimar, utilizando-se dados de
desempenho animal, o retorno que a atividade
pecuária poderia gerar no período avaliado.
Considerando que sempre foi mantida uma

altura de 15 cm de resíduo nas parcelas
(caracterizando um pastejo moderado),
confrontando as taxas de acumulo diárias de
forragem com a capacidade de consumo de
novilhos (contabilizando também perdas de
pasto por senescência e outros fatores),

estimou-se a carga animal média do período
(Quadro 1). Para a produção de 1,0 kg de
peso vivo por hectare, foi considerado o
potencial de ganho por animal de 1,0 kg por
dia, multiplicado pelo período entre o primeiro
e último cortes (início e final do pastejo,
respectivamente).

MS - produção de matéria seca no primeiro corte;
PTMS – produção total de matéria seca; * estimativas
de carga e ganho animal.

Nos tratamentos adubados, a maior taxa de
acúmulo do azevém permitiria carga animal
mais elevada em relação a aveia-branca, o que
resultaria em estimativas de produções
similares de ganho animal, devido às diferenças
nos períodos de pastejo. Comportamento
similar foi verificado nos tratamentos sem
adubação.
O acréscimo na produção animal seria de 2,6

(aveia-branca) até 3,0 vezes (azevém) nos
tratamentos adubados quando comparados ao
sem adubação. Considerando um valor de R$
5,00/kg de peso vivo, isto traria, em média, um
acréscimo de receita de R$ 1.170,00 nos
tratamentos com adubação. Este resultado
mostra que o retorno em produção de carne
justifica plenamente o uso dessa estratégia de
manejo, tendo em vista que o custo dos
fertilizantes foi de R$ 626,00/ha.

Considerações finais

Além dos ganhos econômicos, existem
benefícios indiretos a partir da utilização da
adubação nas pastagens, dentre eles o fato de
que a maior parte dos nutrientes aportados
permanecem no solo, ficando disponíveis para
ao cultivo subsequente. Isto ocorre pois,
diferentemente de uma lavoura, quando os
nutrientes são exportados pelos grãos durante
a colheita, a composição da carcaça animal
possui pouca quantidade de N-P-K. A maior
produção de pasto também resulta em maior
aporte de Carbono ao solo, importante para a
conservação e aumento da fertilidade do
mesmo.

Figura 5. Aspecto das parcelas cultivadas com
azevém adubado, após corte (direita) e
azevém não adubado (esquerda), ainda não
cortado.

Quadro 1. Produção de matéria seca, acúmulo
de forragem, período de cortes, estimativa de
carga e ganho animais em pastagens de
azevém e aveia-branca, com e sem
fertilizantes.


