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Resumo: As pastagens naturais do Rio 
Grande do Sul são as principais fontes de 
alimentos volumosos para bovinos de corte, leite 
e ovinos, além de contribuírem com a 
conservação do solo, da água e da 
biodiversidade. O potencial produtivo como 
oferta de forragem em resposta à adubação e 
calagem ainda é pouco explorado pela pesquisa. 
Neste sentido, o trabalho tem por objetivo 
verificar a resposta de um campo nativo à 
adubação nitrogenada e adubação (NPK) mais 
calagem. O experimento foi conduzido no 
município de Mata-RS, localizado na Depressão 
Central do Rio Grande do Sul, em um Argissolo 
Vermelho. Os tratamentos utilizados foram: 
testemunha (campo nativo), campo nativo + N, 
campo nativo + NPK + 1SMP de calcário e 
campo nativo + NPK + ½ SMP de calcário. A 
calagem e a adubação aumentaram a oferta de 
forragem no campo nativo. O N foi o nutriente 
que mais contribuiu para produção de forragem e 
a resposta à calagem e adubação foi afetada pelas 
condições de precipitação no período de 
avaliação. 
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Introdução  
O maior suporte alimentar para a pecuária 

gaúcha ainda é o campo nativo, o qual recobre 
cerca de 40% da área total do Estado do Rio 
Grande do Sul (RS) [1]. As pastagens naturais do 
Rio Grande do Sul são as principais fontes de 
alimentos volumosos para bovinos de corte, leite 
e ovinos, além de contribuírem com a 
conservação do solo, da água e da 
biodiversidade. Entretanto, esse importante 
recurso natural tem sido ameaçado pelo avanço 
da agricultura e do excesso de pastejo.  

Em áreas de campo nativo, a expressão do 
potencial produtivo depende de práticas 

adequadas de manejo, incluindo a melhoria da 
fertilidade do solo. O potencial produtivo como 
oferta de forragem em resposta à adubação e 
calagem ainda é pouco explorado pela pesquisa. 
Os aumentos de produtividade resultantes destas 
interações podem decorrer tanto do aumento da 
produção das espécies componentes da pastagem 
como de modificações na composição botânica 
da mesma em resposta àquelas variáveis [2].  

As recomendações de calagem, segundo a 
CQFS-RS/SC [3] para áreas de campo nativo são 
de aplicar 1 ton ha-1 de calcário dolomitico 
(PRNT 100%) caso os teores de Ca e Mg forem 
considerados baixos, enquanto que, no caso da 
introdução de espécies melhoradoras de 
pastagens (gramíneas e leguminosas), deve-se 
aplicar em superfície a quantidade equivalente a 
dose de meio SMP para pH de referência 5,5.  

Em relação a adubação, é recomendado a 
aplicação de uma dose de 100 kg ha-1 de N, 
divididas em duas aplicações de 50 kg ha-1 no 
inicio da primavera e no inicio do verão. Já para 
fósforo é indicada a dose referente à metade da 
dose indicada para os consórcios de gramíneas e 
de leguminosas de estação fria, com base na 
análise de solo. Para potássio a recomendação 
diz que se necessário, aplicar em cobertura, na 
primavera a dose recomendada para gramíneas 
de estação quente.  

Algumas questões ainda precisam ser 
mais bem avaliadas pela pesquisa para chegar a 
recomendações mais precisas. Um destes 
questionamentos é qual participação da calagem 
e da adubação na produção de forragem. 
Belanger et al. [4] registraram que a adubação 
nitrogenada melhora o rendimento de MS em 
virtude do rápido aumento no desenvolvimento 
da área foliar e num aumento na interceptação da 
radiação com o aumento na taxa fotossintética do 
dossel. Barcellos et al. [5] apresentaram os 
resultados de adubação fosfatada sobre campo 
nativo (350 kg de P2O5/ha) realizados na década 



de 60 em sistema de pastejo rotativo e contínuo. 
Tais resultados apresentaram um cenário 
favorável à fertilização do campo nativo sobre 
rendimento animal, lotação e composição 
florística. Gomes et al. [6] avaliaram um campo 
nativo na região da Depressão Central do RS, 
usando adubação N-P-K, houve um acréscimo na 
MS, e um aumento na composição floristica de 
espécies como Paspalum notato e Desmodium 
incanum. Já, segundo Berreta, [7], o crescimento 
da gramínea aumenta em função da adubação, 
reduzindo a quantidade de leguminosa na 
pastagem.  

As respostas à correção do solo e a 
adubação tem sido ecomicamente viáveis, desde 
que as demais práticas de manejo sejam 
corretamente adotadas [9]. Porém, existem 
poucos dados de resposta à adubação e calagem 
em campo nativo no estado do RS, e esta 
resposta é variável principalmente devido à 
composição florística de cada campo. A partir 
disto, o trabalho tem por objetivo verificar a 
resposta de um campo nativo, da depressão 
central do RS sob um Argissolo Vermelho, a 
adubação nitrogenada e adubação (NPK) mais 
calagem.  

 
Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no 
município de Mata-RS, localizado na Depressão 
Central do Rio Grande do Sul, em um Argissolo 
Vermelho [10]. A área experimental se encontra 
em área de campo nativo com mais de 80 anos 
de produção de bovinos de corte, leite e ovinos, 
sendo nos últimos 10 anos utilizada para 
produção de leite, com uma média de 1,5 UA/ha. 
O método de pastejo adotado é o continuo, onde 
a nutrição dos animais é complementada com 
pastagens de verão (milheto) e inverno 
(aveia+azevém) em áreas de lavoura, junto com 
uma suplementação de concentrado que é 
oferecido no cocho logo após a ordenha dos 
animais. 

Em setembro de 2006 coletaram-se 
amostras de solo, cujos resultados da análise 
química constam na tabela 1, servindo de base 
para as recomendações de adubação e calagem. 
Neste mesmo mês foi implantado o experimento, 
utilizando o delineamento em blocos ao acaso 
com três repetições. Os tratamentos utilizados 
foram: testemunha (campo nativo), campo nativo 
+ N, campo nativo + NPK + 1SMP de calcário e 
campo nativo + NPK + ½ SMP de calcário. Cada 
parcela apresentava uma área de 48 m2. A 
aplicação de calcário e adubação foi realizada 
conforme as recomendações da CQFS-RS/SC 

[11], para campo nativo. As doses de calcário, 
com PRNT 68%, corresponderam a 1,47 e 0,74 t 
ha-1, respectivamente para ½ e 1 SMP, aplicado 
em superfície. Estas doses correspondem a 
calagem para a introdução de gramíneas e 
leguminosas de estação fria, visto que no inverno 
será introduzido azevém e trevo. Para os 
tratamentos com adubação fosfatada e potássica 
foram aplicados 70 kg ha-1 P2O5 e 60 kg ha-1 K2O 
à lanço. Já para N, foram utilizados 100 kg ha-1, 
dividido em duas aplicações (dezembro e 
fevereiro) ambos em superfície. Os cortes foram 
realizados nos meses de janeiro, fevereiro e 
março de 2007, com intervalo de 28 dias. Os 
dados de precipitação no período experimental 
foram avaliados através de pluviômetros 
instalados numa área próxima ao experimento e 
estão expostos na figura 1. 

Para avaliação da massa de forragem por 
unidade de área (kg de MS m-2) foram coletadas 
amostras de 0,25 m2, aleatoriamente em cada 
parcela. Após a coleta, as amostras foram secas 
em estufa de ventilação de ar forçada à 
temperatura de 65°C até atingirem peso 
constante. No restante da área, onde não foi 
coletado amostras, os animais tiveram livre 
acesso para que consumissem a forragem 
restante. Foi realizada análise de variância e, 
quando significativa, as médias dos tratamentos 
foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade de erro.   
 

Resultados e discussão 
Houve variação na produção de forragem 

nos meses avaliados (Tabela 2). No mês de 
janeiro, a produção de forragem foi obtida em 
todos os tratamentos onde foi aplicado calcário 
e/ou fertilizantes, sem diferença entre si, mas 
todos superiores a testemunha (Tabela 2). Já no 
mês de fevereiro, não houve diferenças entre os 
tratamentos, inclusive para a testemunha. Esse 
comportamento pode ser associado à baixa 
precipitação no período (Figura 1), que deve ter 
limitado a resposta em produção de forragem. 
No mês de março, as maiores produções de 
forragem foram obtidas nos tratamentos com 
aplicação de ½ SMP e 1 SMP de calcário com 
adubação NPK. No mês de março o clima foi 
mais favorável, com as maiores precipitações no 
período, demonstrando que a resposta do campo 
nativo a calagem e adubação está muito 
dependente das condições climáticas. 

Considerando a produção de forragem 
acumulada no período, o tratamento em que foi 
aplicada apenas adubação nitrogenada não 
diferiu estatisticamente na produção de MS com 



os tratamentos que receberam calcário e NPK 
(Tabela 2), havendo apenas diferença estatística 
destes em relação à testemunha, indicando que o 
N foi o elemento que mais contribuiu para a 
produção de forragem. Além da produção de 
forragem, outras variáveis, como a composição 
florística, também pode ser afetada pela 
adubação e também devem ser levadas em 
consideração para a tomada de decisão em 
relação às práticas a serem recomendadas.  
 
Conclusões 

1. A calagem e a adubação favoreceram a 
produção de forragem no campo nativo, sendo a 
adubação nitrogenada um dos fatores mais 
limitantes.  

2. A resposta em produção de forragem à 
calagem e a adubação foi dependente das 
condições de precipitação no período avaliado.  
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Tabela 1. Características químicas e físicas do solo antes da implantação do experimento.  

 
Tabela 2 – Produção de MS de um campo nativo, submetido a diferentes adubações e doses de calcário em 

um Argissolo do RS, Mata, 2007. 

Época de avaliação 
Tratamentos  

janeiro fevereiro março 
Acumulado no 

período 

 ....................................... matéria seca, kg ha-1............................... 
Testemunha 1.467 b 1.595 a 1.612 c 4.674 b 
Nitrogênio 1.899 a 2.073 a 1.767 bc 5.739 a 
½ SMP + NPK 2.021 a 2.181 a 2.008 ab 6.211 a 
1 SMP + NPK 1.895 a 1.988 a 2.156 a 6.040 a  
Média 1821 1959 1886  
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Figura 1 – Precipitação acumulada mensal dos meses de Janeiro a Março de 2007. Mata, RS.  
 
 
 
 

Prof. pH SMP MOS Argila P K Ca Mg Al H+Al V m 
cm 1:1  % m/v mg/dm3 cmolc/dm3 % 

0-10 5,1 6,2 1,2 14 2,2 92 1 0,6 0,6 3,5 35 25 


