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Introdução 

0 atual Centro Nacional de Pesquisa de Ovinos 
pertencente à rede experimental de pesquisa da 
EMBRAPA, dedica-se ã investigação animal e 
está  situado na macrorregião compreendida pelos 
ecossistemas denominados de temperado a 
temperado quente. Geograficamente, estes 
ecossistemas abrangem os campos situados no 
Brasil, ao sul e sudoeste do  Rio Grande do Sul, 
no Uruguai, os campos localizados ao norte do 
Rio Negro, e na Argentina, os campos da 
Depressão do Rio  Salado, denominado de Pampa 
Argentino. Nesta macrorregião, os rebanhos são 
mantidos quase exclusivamente em pastagem 
nativa com utilização  ocasional de suplementação 
de pastagens cultivadas  ou outro t ipo de 
suplemento alimentar. 

Basicamente, na região em que o Centro está 
localizado, o tipo de exploração predominante é a 
pecuária extensiva. A partir da década de 60, com 
os insucessos do  cultivo do trigo, houve uma 
grande expansão da cultura do arroz. Mais 
recentemente, tem se verificado a expansão da 
cultura do sorgo e da exploração leiteira. 

Apesar da variabilidade exploratória acentuada  
nestas últimas décadas, a pecuária continua tendo 
uma importância muito grande nas condições 
socioeconômicas da região e, como tal, tem 
merecido a atenção dos técnicos no assunto. 
Resultados de pesquisa têm recomendado aos 
criadores a utilização de pastagens cultivadas, para 
suprir as deficiências  alimentares dos rebanhos 
criados em campos naturais  no período hibernal. 
Com a utilização de pastagens cultivadas, muitos 
produtores têm melhorado seus  índices de 
produção, os quais ainda, na grande média, estão 
aquém do desejável. 

Todavia, a adoção desta tecnologia não é tão 
simples como aparenta ser. Nos dias atuais, a 
utilização de insumos modernos (corretivos, 
adubos), de máquinas e implementos agrícolas para 
a aplicação  de uma nova técnica, exige, por parte de 
quem a usa, certos conhecimentos e cuidados a 
fi m de viabilizá -la economicamente. 

Com a diversidade de solos que a região 
apresenta e no intuito de informar, reunimos, neste 
texto, uma  súmula dos principais resultados de 
pesquisa relacionados à fertilidade de solos e à 
adubação de 
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pastagens que podem ser úteis a técnicos e 
pecuaristas. 

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DA  
REGIÃO SUL-SUDOESTE 

Esta região inclui uma diversidade muito grande de 
material geológico, relevo e solos. Para melhor 
delimitarmos alguns solos que serão objeto da 
presente exposição, tomamos por base os seguintes  
aspectos: tipos de exploração, clima, tipo de 
vegetação predominante, adaptação de espécies 
exóticas, deficiência de elementos minerais e 
possibilidades da adoção da mesma tecnologia. 
Considerando estes parâmetros, foi possível demarcar 
a região que é mostrada no Mapa 1, na qual os 
resultados de pesquisa gerados pelo Centro Nacional 
de Pesquisa de Ovinos são mais diretamente 
aplicáveis. 

 

Nesta região, concentram-se aproximadamente 
75% da população bovina e 90% da população ovina  
do estado do Rio Grande do Sul. 0 tipo de clima 
predominante, segundo  Motta (1971), é classificado 
como Cfa subtropical, onde a temperatura do mês 
mais quente é superior a 22°C e a do mês menos 
quente varia de 3 a 18° C. As chuvas são muito 
variáveis, com precipitação média anual de 1340 mm.  
Esta variação verifica-se não só entre anos, mas 
também, na distribuição durante o ano. É freqüente 
ocorrerem períodos chuvosos e períodos secos. A 
duração, a época e a freqüência dos períodos chuvosos 
e secos não são bem definidas. Na maioria dos anos, 
os meses mais chuvosos são: maio-junho e setembro  
e os menos chuvosos, dezembro e fevereiro. A 
vegetação predominante nesta região é representada 
pelas seguintes formações: 

1)  campestres, constituídas por campos finos, 
mistos e grossos; 

2 ) florestas. constituídas por mata subtropical 
arbustiva, sempre associada a campos; 
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fosfatos naturais em termos de produção de matéria 
seca. A condição fundamental neste caso é regulada 
pelo teor total de P presente no solo, disponível às 
plantas; 

4) para adubação de gramíneas anuais, os 
superfosfatos naturais. 0 mesmo verifica-se para 
solos de textura arenosa;  

5) uma vez atingidos os níveis adequados de P 
nos solos indicados nas Tabelas de Adubação da Rede  
Oficial de Laboratórios (ROLAS), as produções 
poderão ser mantidas com a aplicação de pequenas 
quantidades de fertilizantes fosfatados; 

6) a amostragem de solo para efeito da 
determinação de fósforo nos solos sob pastagem deve  
ser obtida a uma profundidade de 10 cm.  

Potássio  

Normalmente os solos desta região são bem supridos 
deste elemento e, via de regra, os resultados de 
pesquisa, até o presente, não recomendam sua 
aplicação. Todavia, solos que são cultivados com 
freqüência com culturas anuais ou que são utilizados 
para produzir feno e sementes de forrageiras e outros  
grãos poderão necessitar do aporte deste elemento, 
cujo consumo é elevado pelas plantas.  

Como indicativo, é recomendada a adição em 
adubações de manutenção quando os níveis deste 
elemento nos solos estiverem em torno de 70 ppm de  
K 

Nitrogênio  

As pesquisas realizadas com este elemento 
praticamente se restringiram a gramíneas anuais e 
perenes. 

Para gramíneas perenes, foram obtidas respostas  
significativas no aumento de produção de matéria 
seca até 300 kg/N/ha para Digitaria decumbens 
(capim pangola). 

Para gramíneas anuais, no caso Lolium trifoluim 
(azevém cv. Comum RS), a melhor resposta foi 
obtida com o uso de 50 kg/balano. Já para Avena 
sativa (aveia), foram obtidas respostas até 100 
kg/N/ha. 

Em todos os casos, os melhores resultados em 
termos de produção de matéria seca e prolongamento  
do período de utilização e/ou pastejo foram obtidos 
com o parcelamento das quantidades de N aplicado. 

Calagem 

De uma maneira geral, os solos da região respondem 
à aplicação de calcário, aumentando a produção em 
cerca de 30% (com aplicações de calcário que se 
situam na faixa de 3 a 4,5 ton/ha). 

Outros efeitos adicionais do calcário são: 
no solo 
− o P nativo disponível aumenta;  
− eleva o pH para faixas de 6,2 a 6,5;  
− aumenta os teores de Ca + Mg; 
− os efeitos da calagem em todos os solos 
verificam-se a partir do 2° ano. 
 
nas plantas  
− nas leguminosas, proporciona aumentos de 
produção de  M.S. em até 100%, em relação a solos não 
corrigidos; 
− proporciona maior desenvolvimento radicular 
nas leguminosas; 
− não tem influência direta nas gramíneas. 

Por certo, muito há por fazer em termos de estudos da 
fertilidade dos solos da região. 

0 objetivo dos dados anteriormente apresentados  foi 
resumidamente dar uma idéia daquilo que já foi realizado 
pelo Centro Nacional de Pesquisa de Ovinos para o 
aumento da produção e produtividade de forrageiras 
cultivadas e nativas. 
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