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a presente trabalho e rnaisurnesfor~o no senti
do de se estudar 0 potencial forrageiro da pastagern
natural, que se constitui a principal fonte de alirnen
ta~ao do rebanho bovino e capr~no do Estado do Piaui.

Obtiveram-se informa~oes da composi~ao botani
ca, da capacidade de resposta desta pastagem e adubos
e de sua cornposi~ao quimica. Neste estudo, tambem de
modo comparativo, sac observadas nitidas diferen~as
das regioes no Estado, conhecidas como "agreste" e
"mirnoso",resultando na necessidade de manejos dife
renciados na explora~ao animal.

Esperamos que os resultados aqui cantidos con
tribuam para urnrnaisracional manejo de nossa past~
gem nativa.

MATIAS AUGUSTO DE OLIVEIRA MATOS
Subchefe UEPAE de Teresina
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EFEITO DE DOSES CRESCENTES DE F6sFORO SOBRE AS PAS
TAGENS NATIVAS DA REGIAO DE AGRESTE PIAUIENSE

Gon~alo Moreira Ramos*
Ma. do P.S.C. Bona do Nascimento*
Hoston Tomas Santos do Nascimento*
Jose Carlos Machado Pimentel*

Foi conduzido urnensaio no mWlicipio de Demerval
Lobao em uma area tipica do "agreste" piauiense, para es
tudar 0 efeito da aduba~ao fosfatada sobre pastagens nat!.
vas. 0 solo predominante da area experimental foi classi
ficado como areia quart~osa, cujos resultados da analise
quimica de fertilidade do solo foram: fosforo S ppmt p~
tassio 28 ppm, calcio mais magnesio 0,9 mE%, aluminio
0,6 mE% e pH 4,8. A vegeta~ao foi raleada, queimada e mar
cadas as parcelas de 10m x 10m. Os tratamentos foram pa~
tagem nativa nao adubada e adubada com 10, 20, 40 e 160
kg de P20S/ha, sob a forma de superfosfato simples. A pa~
tagem foi avaliada duas vezes por ano, durante 3 anos, de
1977 a 1979. Retiravam-se de cada parcela 4 subamostras
de 0,Sm2, que eram misturadas, separando-se em seguida em
gramineas, leguminosas e outras familias. Estas eram seca
das a 700C para determina~ao de materia seca e analise
quimica para fosforo, potassio e calcio. A produ~ao de ma



teria seca aumentou quando foram aumentadas as doses de
fosforo ap1icadas no solo, sendo que 0 maior rendimento
foi obtido com a dose de 80 kg de PzOs/ha. As menores pe~
centagens de gramineas foram observadas nas doses mais a1
tas de fosforo, enquanto as percentagens de 1eguminosas
aumentaram com as doses de fosforo. Os teores de fosforo
na parte aerea das gramineas e das 1eguminosas foram cre~
centes com as doses de fosforo, com 0 maximo de 0,17% nas
gramineas na dose de 160 kg de P20s/ha e de 28% nas 1eg~
minosas na dose de 80 kg de P20S/ha. As 1eguminosas tive
ram maiores teores de fosforo, ca1cio e potassio que as

A vegeta~ao sob cerrado ocupa cerca de 46% da a
rea do Piaui (Ferri, 1977), sendo que mais de 50% desta e
conhecida no Estado como regiao de "agreste", caracteriza
da por uma vegeta~ao arborea aberta cujas principais re
presentantes sao as seguintes especies: piquizeiro (Cari~
car coriac MmIJ17), faveira de bo1ota (Paz'kia p~atycephc.z.a

Benth.), cajueiro (Anacardia nanum St. Hill) e pau pombo
(Teperina sp). 0 estrato herbaceo e denominado par gramr
neas de cic10 curto, fibrosas e de baixo valor nutritivo,
representadas principa1mente pe10s generos
EZeutherine diectomis~ Trachypogm ~ Axmopus
(Nascimento et 1~. 1981).

Segundo Duque (973), "agreste" e uma regiao in

An dropogon ~
e Paspalum



entre 0 litoral ou brejo ou mata e a caatinga, ha 0 "agre~
te" como tipo de transic;ao. Sua precipitac;;ao pluviometr~
ca fica em redor de 800 a 1 000 rom anuais.

as solos da regiao "agreste" do Piaui aprese!:.
tam, baixo nivel de nutrientes disponiveis pH acido e bai
xa capacidade de retenc;ao de agua.

a fosforo e, talvez, 0 elemento mineral que mais
limita a produc;;aodas pastagens e e frequentemente encon
trado em niveis criticos nas pastagens nativas do Piaui
(EMBRAPA 1979). Sua carencia tem sido constatada no reba
nho bovino piauiense, principalmente nas rcgioes de 'agre~
te". Segundo Tokarnia et aZ. (1970) as doenC;;ascomo botu
lismo, mal dos "chifres" ou "broca dos chifres", e "entre
va", muito comum no reban,ho bovino do Piaui, sac devidas
as deficiencias de fosforo na dieta alimentar dos ani

A adubac;ao fosfatada pode aumentar tanto a produ
c;;aoda pastagem como 0 teor de fosforo na planta. Valenti
ne (1971) trabalhando com solos deficientes em fosforo,

deobservou que houve um aumento do fosforo nas plantas
gramineas e leguminosas, quando foi efetuada adubac;;ao
fatada. Entretanto, 0 efeito da adubac;ao fosfatada
ficia mais as leguminosas (Anderson 1968). Mas,
esse autor os efeitos de aplicac;;aode doses leves

segundo
de fos

foro em areas de pastagens naturais sac pequenos.
Ferreira & Carvalho (1978) estudando 0 efeito de

doses crescentes de adubac;;aofosfatada, em solos de cerra
dos, c.ombinadas com calagem, obtiveram auroentos na prod~

de materia do capiro . - (dip:xl'l'cn hia I'affa)r;ao seca Jaragua



ate 0 nivel de 300 kg/ha de fosforo aplicado no solo. Aci
ma deste nivel a produ~ao caiu.

o presente trabalho teve por objetivo avaliar os
efeitos da adi~ao de doses crescentes de fosforo no solo,
sobre a produ~ao de materia seca, composi~ao botanica e
composi~ao quimica da pastagem nativa da regiao "agre~
te", no municipio de Demerval Lobao.

o ensa~o foi insta1ado no municipio de Demerva1
Lobao, situado a 49 km ao su1 de Teresina, em uma area
tipica do ",agreste"piauiense. A vegeta~ao arborea foi i
nicia1mente ra1eada em cerca de 80%, seguindo-se de uma
queima, em novembro de 1976. 0 solo da area experimental
foi c1assificado como areia quartzosa, cuja analise quim~
ca de ferti1idade reve10u os seguintes resultados: fosfo
ro 5 ppm, potassio 28 ppm, ca1cio mais magnesio 0,9 mE%L
a1uminio 0,6mE% e pH 4,8.

Adotou-se 0 mode10 experimental de b10eos casua1~
zados com tres repeti~oes, e paree1as de 10m x 10m com os
seguintes tratamentos: zero, 10, 20, 40, 80 e 160 kg/ha
de P20S, sendo 0 adubo ap1icado a lan~o em janeiro de
1977, sob a forma de superfosfato simples.

A pastagem foi avaliada duas vezes por ano,
fevereiro e junho, nos anos de 1977 e 1978 e em mar~o
ju1ho de 1979, epoca em que as gramineas estavam em
eio da f10ra~ao. Retiravam-se 4 subamostras de O,5m2•



ra ava1ia~ao da produ~ao de materia seca. A segu1r as a
mostras foram homogeneizadas e tirada da! uma por~ao de
forragem, aproximadamente 300g, para separa~ao em gra~
neas 1eguminosas e outras fami1ias (composi~ao botanica).
Cada componente foi secado a 700C, mordo e ana1isado para
fosforo, potassio e ca1cio.

A produ~ao de materia seca aumentou quando foram
aumentadas as doses de adubo fosfatado ap1icadas desde
1 067 kg MS/ha, no tratamento nao adubado ate 1 793kg MS/
ha no tratamento adubado com 80 kg PzOs/ha (Tabe1a 1).Mas
este aumento so foi estatisticamente superior (P < 05) em
re1a~ao a testemunha e 0 tratamento com 10 kg de PzOs. A
maior dose de fosforo (160 kg PzOs/ha) resu1tou na redu
~ao do rendimento de forragem para 1 440 kg MS/ha, em re
1a~ao ao tratamento com 80 kg de PzOs/ha. Esta redu~ao
ta1vez devido a deficiencia de micronutrientes, induzida
pe10 fosforo soluve1 do solo.

Aumentos na produ~ao de materia seca inf1uencia
da pe1a aduba~ao fosfatada, em pastagens nativas ja foram
constatados no Piau! na regiao de "mimoso" de Campo Haior.
Foi obtido rendimento de 2 216 kg/ha/corte cornadi~ao de
160 kg de PzOs/ha, cornparado a 796 kg/ha/corte produzido
pe1a testemunha (EMBRAPA 1980).



TABELA 1. Produ~ao de materia seca a 700e de pastagens n~
tivas da regiao de "agreste" adubadas com fosfo

Tratamentos
1977 1978 1979 Medial

corte(a)
l. Testemunha 1 460 2 996 1 948 1 067 b
2. 10 kg PzOs/ha 1 619 2 859 2 098 1 096 b
3. 20 kg pzOs/ha 2 245 3 664 2 851 1 459ab
4. 40 kg PzOs /ha 2 259 3 457 2 771 1 415ab
5. 80 kg P~Os /ha 2 832 4 507 3 422 1 793a
6. 160 kg FzOs/ha 2 273 3 968 2 404 1 440ab

(a) media de 6 ava1ia~oes

A produ~ao de materia seca obtida no segundo ano,
apos a aduba~ao, tendeu a superar as demais. No terceiro
ano houve um decrescimo, mas superou a produ~ao do pr~
meiro ano, indicando que 0 valor residual do adubo aplic~
do permaneceu por mais de tres anos.

botanica estao apresentados na Tabela 2.
Foi evidente a predominancia das gramineas sobre

as 1eguminosas, em todos os tratamentos. ~fush04ve uma
tendencia para diminui~ao das percentagens de gramineas



eom 0 aumento das doses de fosforo aplieadas. Inversamen
te, as pereentagens de leguminosas aumentaram quando fo
ram aplieadas as doses mais altas de fosforo. No entanto,
a maior percentagem de leguminosas foi de apenas 6,04%,
na dose ma~s elevada de fosforo. Com estes dados pode-se
observar que a regiao de "agreste" e pobre em 1eguminosas
e estas respondem poueo ao fosforo em rela~ao a pastagem
nativa, da regiao de "mimoso" do Piaui. Nesta ultima, eo~
seguiu-seaumentar a pereentagem de 1eguminosas de 14,32%
na testemunha para 33,69% quando a pastagem foi adubada
eom 160kg de PzOs/ha (EMBRAPA 1980).

TABELA 2. Composi~ao botaniea de pastagens nativas da re
giao de "agreste" adubadas com fosforo.

Composi~ao botaniea(a)
(% em peso seeD a 70°C)

Outras
Familias

l. Testemunha 96,04 0,90 3,06
2. 10 kg PzOs /ha 92,29 1,80 5,91
3. 20 kg PzOs/ha 94,94 1,24 3,82
4. 40 kg PzOs/ha 90,01 5,64 4,35
5. 80 kg PzOs/ha 87,50 6,04 6,46
6. 160 kg PzOs/ha 83,62 5,00 11,38

(a) media de 6 ava1ia~oes'



Na Tabela 3 encontram-se os resultados da anali
se quimica das gramineas e das leguminosas da pastagem em
termos de fosforo, potassio e calcio. As percentagens des
ses elementos minerais nas 1eguminosas foram maiores que
nas gramineas, em todos os tratamentos.

Maiores percentagens de calcio e fosforo nas Ie
guminosas sac observa~oes normais, mas, e surpreendente a
maior percentagem de potassio nas leguminosas que nas gr~
mineas. Normalmente as gramineas apresentam teores de p~
tassio mais altos que as 1eguminosas (Braga e Ramos (1978).
Neste caso conc1ui-se que nao ocorreu um teor elevado de
potassio nas 1eguminosas, mas urn teor excepcionalmente
baixo nas gramineas (Comide 1976).

Os teores de fosforo na parte aerea das gramI
neas e das 1eguminosas foram crescentes com as doses de
fosforo ap1icadas no solo. Fig. 1. Mas, estas percent~
gens nas doses altas de fosforo foram baixas em re1a~ao
as quantidades de adubo aplicadas. 0 fato das gramineas e
1eguminosas nao terem aumentado acentuadamente QS teores
de fosforo na parte aerea e exp1icado pe1a dilui~ao do e
1emento ap1icado, na maior quantidade de materia seca pr~
duzida. Segundo Comide (1976) 0 primeiro efeito da aduba
~ao e aumentar 0 rendimento forrageiro, acelerando a taxa
de crescimento da plantae

o maior efeito do fosforo aplicado no solo sobre
a percentagem deste elemento nas leguminosas foi )bserva
do no tratamento ,::om80 kg P2 00 ha,::u]o teor je ~)sforo
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na p1anta foi de 0,28%.
As duas doses mais a1tas de fosforo ap1icadas no

solo (80 e 160 kg de pzOs/ha) parecem ter afetado negat~
vamente 0 teor de potassio na parte aerea das gramineas,
sendo entretanto este efeito muito pequeno. 0 teor de p~
tassio na parte aerea das 1eguminosas e 0 teor de ca1cio
na parte aerea das gramineas e 1eguminosas parecem nao
ter sido afetadas pe1as doses de fosforo ap1icadas no so

TABELA 3. Composi~ao quimica (% fosforo, potassio e ca1
~io) da parte aerea de pastagens nativas da re
giao de lIagrestelladubada com fosforo

1. Testemunha
2. 10 kg P20S/ha
3. 20 kg P20s/ha
4. 40 kg P20S/ha
5. 80 kg P20S/ha
6. 160 kg P20s/ha

Fosforo (%)
na MS

Potassio (%)
na MS

Ca1cio (%)
na MS

0,12
0,13
0,13
0,16
0,16
0,17

0,16
0,19
0,20
0,23
0,28
0,26

0,76
0,76
0,79
0,73
0,51
0,53

1,11

1,28
1,09
1,21
1,15
1,33

0,17

0,19
0,16
0,19
0,20
0,20

0,73
0,82
0,99
1,00
1,25
1,05

Ana1ises rea1izadas pe10 Centro Naciona1 de Pesquisa A
gropecuaria do Cerrado.



De acordo com os resultados obtidos no presente
trabalho, pode-se tirar as seguintes conc1usoes:

- 0 aumento da produ~ao de materia seca, atraves
da aduba~ao fosfatada so foi possivel com a aplica~ao de
altas doses de adubo ou seja 80 kg PzOs/ha.

- As pastagens nativas da regiao de "agreste"
sac pobres em 1eguminosas herbaceas, contribuindo com me
nos de 1% da composi~ao da pastagem, e pouco respondem a
aduba~ao fosfatada.

- A aduba~ao fosfatada aumentou 0 teor de fosfo
ro na parte aerea das plantas, gramineas e leguminosas.
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