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Resumo: O custo de recuperação de pastagens é fator decisivo na tomada de decisão do 

produtor no momento de realizar o investimento. Assim, este trabalho teve como objetivo 

avaliar a recuperação de pastagem de capim Braquiária comparando diferentes formas de 

recuperação: utilizando calagem, adubação química e adubação com cama de peru. O 

experimento foi realizado na Fazenda Experimental do Centro Universitário de Mineiros- 

Goiás, tendo início em outubro de 2012 e término em maio de 2013, este sendo o segundo 

ano de avaliação do experimento, em um Neossolo Quartzarênico utilizando delineamento em 

blocos casualizados, constando de 5 tratamentos e 4 blocos.  O melhor resultado encontrado 

foi o tratamento em que aplicou-se 6 T ha
-1

 de cama de peru, obtendo produção de 8.112,5 Kg 

ha
-1

 de MS. 

 

Palavras–chave: braquiária, matéria seca, resíduo orgânico. 

 

 

 

Introdução 

A área de pastagem com espécies cultivadas no Brasil está em torno de 115 milhões 

de hectares, destacando-se, nessa categoria, o gênero Brachiaria. Anualmente, semeiam-se 

cerca de 5,5 milhões de hectares para formação de pastagem, sendo na forma de renovação 

ou na formação. O Brasil tem 20% do território coberto de pastagens. Ainda segundo os 

indicadores, 39% do território brasileiro é ocupado por estabelecimentos agropecuários.  

Entretanto, o percentual de terras usadas por pastagens e lavouras é de 26,5%, o que significa 

cerca de um quarto do território nacional (MOREIRA et al., 2010).  

A importância das pastagens na produção de bovinos no Brasil é inquestionável e 

reconhecida, fato relacionado, entre outros fatores, ao baixo custo de produção. A degradação 

das pastagens tem afetado diretamente a sustentabilidade da pecuária nacional, além de 

diminuir o valor das terras e atrasar a idade de abate dos animais. A pastagem em estágio de 

degradação apresenta um processo evolutivo de perda de vigor, diminuindo assim a 
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produtividade da forrageira, além de ficar suscetível a infestação de pragas, doenças e plantas 

invasoras (PERON et al., 2003).  

Nas pastagens, embora a adubação seja uma prática recomendada para a produção 

de matéria seca, ela não é comum entre os pecuaristas. Normalmente, a baixa rentabilidade 

observada na pecuária desestimula o investimento em tecnologia. A necessidade de adubação 

de pastagens se dá pelo fato de que a maioria dos solos brasileiros não fornece nutrientes em 

quantidades suficientes ao crescimento adequado das plantas e dos altos níveis de extração 

das gramíneas tropicais utilizadas em pastagens melhoradas (RODRIGUES, 2009). 

 A adubação orgânica através da cama-de-aviária se constitui numa importante 

ferramenta para a atividade agropecuária, devido seu baixo custo e ao seu depósito de 

materiais orgânicos e minerais no solo (RODRIGUES, 2009). Podendo ser baixa os custos na 

região do Sudoeste Goiano, onde se concentra Agroindústria Avícola.  

Com o intuito de se avaliar a utilização da cama de peru (CP) na recuperação de 

pastagens degradadas, o seu resultado comparado com a adubação química e somente a 

realização de calagem, instalou-se o presente trabalho em pastagem já estabelecida de capim 

Braquiária (Brachiaria decumbens e Brachiaria ruziziensis), observando o acréscimo de 

lotação com a utilização destes insumos.   

 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado na fazenda experimental Luiz Eduardo de Oliveira Sales, 

localizado na região sudoeste do Estado de Goiás, na BR 364 no km 312. 

A área experimental era usada como pastagem sendo implantada há vários anos, com 

baixa lotação, apresentando características de degradação. Sendo o segundo ano de 

avaliação do experimento. O solo da área experimental foi classificado como Neossolo 

Quartzarênico, apresentando 160 g kg
-1

 de argila, 20 g kg
-1

 de silte e 820 g kg
-1

 de areia. 

O delineamento experimental utilizado foi o de Blocos casualizado (DBC), constando 

de 5 tratamentos e 4 blocos, perfazendo um total de 20 parcelas, apresentando 4 m
2 

cada 

unidade experimental.  

Anteriormente a realização da adubação foi realizada, uma roçada inicial de 

padronização da pastagem, no dia 01-10-2012 com o auxílio de uma roçadeira hidráulica, 

fazendo a adequação da área do experimento a uma altura de 15 cm do solo. Os restos 

culturais provenientes da roçada foram rastelados e retirados da área experimental, logo após, 

foi realizada a adubação nas parcelas experimentais. Assim, os tratamentos foram: T1- 

testemunha sem adubação ou correção; T2-calcário 2 ton. ha
-1

, sendo este aplicado dose 

única no ano anterior; T3- adubação química (225 kg ha
-1

 do formulado 20 00 20 + 75 kg ha
-1 

KCl + 300 kg ha
-1 

Super fosfato simples; T4 - cama de peru - 3 ton. ha
-1

; T5 = cama de peru - 6 

ton. ha
-1

. Totos os insumos foram aplicados superficialmente, sem incorporação. Os 

tratamentos T3 e T4 são semelhantes na quantidade de nutrientes fornecidos e T5 fornece o 

dobro de nutrientes. 
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Para a coleta das forrageiras, os cortes foram realizados respeitando um resíduo de 15 

cm ao nível do solo, com auxilio de tesouras, para evitar a perda de material, a área total 

coletada dentro de cada tratamento foi de 1 m
2 

(1m x 1m). O primeiro corte foi realizado 30 

dias após a primeira roçada.  

Após cada corte de avaliação realizou-se outro corte de uniformização em toda a área 

da parcela. As amostras coletadas foram enviadas ao laboratório, onde foram pesadas e 

preparadas para obtenção do peso da matéria original e peso da matéria pré-seca para o 

cálculo do peso da matéria seca e acúmulo de matéria seca. Os resultados obtidos foram 

submetidos à análise de variância (ANAVA) pelo teste F e as médias quando significativas 

comparadas pelo teste de Tukey (P <0,05) utilizando o programa estatístico Sisvar. 

 

Resultados e Discussão 

O tratamento T5 apresentou o maior potencial de produção de matéria seca, porém 

não diferindo estatisticamente do T3 e T4 (Tabela 1). Isto indica a resposta ao acréscimo de 

nutrientes fornecidos pelos tratamentos, comprovando o grande potencial de produção da 

Cama de Peru. 

 Os tratamentos T3, T4 e T5 não diferiram estaticamente, isto significa que, a dose de 

3  e 6 toneladas de Cama Peru conseguiu produzir a mesma quantidade estatisticamente de 

MS dia
-1

 da adubação química, indicando que esta pode ser substituída pela adubação 

orgânica, reduzindo a importação de insumos e dando um destino sustentável a Cama de 

Peru. 

A testemunha T1 não diferiu do tratamento T2 (somente calagem), mostrando o baixo 

efeito desta prática quando utilizada isolada e nas condições de fertilidade do solo 

experimental. 

As diferenças de produção de matéria seca entre os tratamentos proporcionou um 

acréscimo significativo na lotação (UA ha
-1

) em relação à testemunha e somente calagem, 

mostrando o grande potencial de recuperação de pastagem com a utilização da Cama de 

Peru. 
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Tabela 1: Produção de Matéria Seca Acumulada, produção diária, taxa lotação e porcentagem 

de acréscimo na produção, para cada tratamento no período de 217 dias. 

                                               Produção         Produção       Lotação      Acrescimo 

      Tratamentos              Letras            Kg MS/ha
-1

        MS/dia
-1

        UA/ ha
-1               

% 

T1 = Testemunha                    B           3250,00            14,97              1,66                       0 

T2 = Calcário                          B           3.575,00            16,47              1,83                10,24 

T3 = Adubação Química       A              6.700,00            30,87              3,43              106,62 

T4 = CP 3 ton ha
-1

                A              7025,00             32,37              3,59              116,26 

T5 = CP 6 ton ha
-1

                A              8112,50             37,38              4,15              150,00 

 

Conclusões 

A dose de 3 t ha
-1

 de Cama de Peru se equiparou a adubação química, mostrado a 

viabilidade da substituição da adubação química pela orgânica. 

A dose de 6 t ha
-1

 de Cama de Peru elevou significativamente o potencial de produção 

da forragem. 

A calagem superficial não alterou a produtividade da forragem, indicando baixa 

eficiência nas condições em que foi desenvolvido o experimento, que representa a realidade 

de muitas pastagens da região.  

Fica claro o potencial de utilização da Cama de Peru na recuperação de pastagens 

degradadas, reduzindo a importação de insumos e dando destino sustentável a esse passivo 

ambiental. 
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