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CAPÍTULO 1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 

1.1  INTRODUÇÃO  
 
 

Atualmente, Goiás detém cerca de 58 mil matrizes suínas em produção, 

gerando em torno de 3,2 milhões de m3 de dejetos líquidos/ano (KONZEN, 2006). 

Estes apresentam alto poder poluente, especialmente para os recursos hídricos, em 

termos de demanda bioquímica de oxigênio (KONZEN, 2001).  

Para ROSA et al. (2004) devem-se buscar meios para a utilização dos 

dejetos líquidos de suínos (DLS), de forma racional e econômica, a fim de minimizar 

os efeitos prejudiciais destes, principalmente visando diminuir o impacto ambiental. 

Uma das formas é a sua utilização na agropecuária, sob a forma de insumos, o que 

transforma seu potencial poluente em produtivo. 

Os DLS são excelentes fontes de nutrientes, principalmente nitrogênio, 

fósforo e potássio (ADELI & VARCO, 2001; ECHBERG, 2003; MENEZES et al., 

2003). Além do benefício como fonte de nutrientes, o seu uso melhora as 

características químicas, físicas e microbiológicas do solo (KRUGER et al., 1995; 

ROSA et al., 2002).  

A agropecuária encontra-se em fase de elevada dependência de insumos. O 

alto custo dos fertilizantes químicos, a sua disponibilidade limitada, a redução da 

capacidade produtiva dos solos e o uso inadequado dos adubos químicos são 

realidades problemáticas. Tal fato justifica a importância da utilização de DLS em 

substituição à fertilização química.  

Poucos são os estudos, na região Centro-Oeste, sobre os impactos de 

aplicação de DLS sobre os solos, as pastagens de capim-Mombaça e o meio 

ambiente, o que poderia subsidiar os produtores para o uso racional deste insumo 

em pastagens.  ROSA et al. (2004 a) observaram que a fertilização de Brachiaria 

brizantha cv. Marandu com DLS melhorou os atributos químicos do solo.  
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A maior parte dos estudos que mostram os efeitos dos DLS são recentes, 

não se sabendo ainda qual forma química em que os dejetos se adaptariam a longo 

período de tempo no solo, e sua importância no dinamismo deste (OLIVEIRA, 2000).  

Estima-se que os pastos cultivados, no Brasil, ocupem cerca de 49,5 

milhões de hectares, sendo Goiás, o estado com maior área de pastagens cultivadas 

(14,2 milhões) (MACEDO, 2005). Sabe-se que cerca de 80% dessas pastagens 

encontram-se em algum estágio de degradação. 

 O capim-Panicum maximum Jacq. cv. Mombaça é considerado uma das 

forrageiras tropicais mais produtivas, podendo atingir produção de matéria seca 

(PMS) anual em torno de 33 t/ha (JANK et al., 1994), porém caracteriza-se por ser 

bastante exigente em fertilidade de solo.   

 Dentre as diversas causas da baixa produtividade da pecuária brasileira 

pode-se destacar a estacionalidade na produção de plantas forrageiras. Esse 

problema pode ser amenizado com a utilização de formas mais intensivas de pastejo 

e com a utilização de irrigação e fertilização de pastagens. 

A irrigação de pastagens é uma técnica cuja aplicação vem crescendo, por 

possibilitar elevada eficiência na produção animal em condição de campo, com 

forrageiras de melhor valor nutricional e favorecendo o manejo mais racional do 

sistema de produção animal (AGUIAR, 1998). 

A água é um dos principais fatores do desenvolvimento das pastagens e a 

irregularidade do regime pluviométrico na região do Cerrado pode tornar-se uma 

restrição ao desenvolvimento forrageiro. A irrigação tem sido uma técnica utilizada na 

forragicultura, visando acréscimos nas produtividades. Um bom sistema de irrigação 

deve aplicar água no solo uniformemente, até determinada profundidade, propiciando 

umidade necessária ao desenvolvimento normal da pastagem. A irrigação por 

aspersão é bastante utilizada, devido à possibilidade de elevada uniformidade de 

distribuição, adaptabilidade a diversas forrageiras e solos, fácil controle do volume de 

água aplicado e a possibilidade de aplicação de fertilizantes e outros produtos 

através da água de irrigação (DRUMMOND, 2003). 

O cultivar Mombaça, apesar de seu comprovado potencial para uso em 

sistemas intensivos, possui informações isoladas sobre suas características de 
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produção e de composição químico-bromatológica, sem associá-las a aplicação de 

DLS, a irrigação, e às modificações nos atributos químicos do solo. No levantamento 

bibliográfico de publicações brasileiras e internacionais não se encontrou nenhum 

resultado científico publicado especificamente sobre a utlização de DLS em 

pastagens de Panicum maximum Jacq. cv. Mombaça associado à irrigação, 

relacionando-os com os atributos químicos do solo. 
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1.2 REVISÃO DE LITERATURA 
  
 
1.2.1 Produção e composição químico-bromatológica do capim-Mombaça 
 
 

A máxima produtividade biológica obtida sob condições ideais expressa o 

potencial de produção. A genética da planta define o potencial produtivo, enquanto 

que o manejo é o responsável pela expressão dessa característica (CORSI & 

SANTOS, 1995).  

A taxa de acúmulo de matéria seca em gramíneas tropicais e subtropicais é 

extremamente baixa sob temperaturas inferiores a 15°C (McWILLIAM, 1978) e entre 

5,5°C e 14°C (SKERMAN & RIVEROS, 1992). Esses autores citaram que a 

temperatura ótima para o crescimento de Panicum maximum está entre 19,1°C e 

22,9°C.  

As gramíneas tropicais produzem elevadas quantidades de MS devido à sua 

alta capacidade fisiológica de converter energia solar em fotoassimilados. A 

fertilidade do solo é fator primordial para garantir a PMS, porém é necessário que 

exista equilíbrio entre os macronutrientes e os micronutrientes do solo. Assim, a 

disponibilidade de nutrientes é fundamental no processo de PMS (LAVRES JÚNIOR 

et al., 2003).    

VILELA et al. (2004), EPSTEIN & BLOOM (2004), DECHEN & 

NATTCHTIGALL (2006) são unânimes em afirmar que a fertilização influencia no 

ritmo de crescimento e pode melhorar a composição químico-bromatológica da 

forragem. BARBOSA et al. (2003) perceberam efeitos da fertilização nitrogenada nos 

teores de proteína bruta (PB) do capim-Mombaça quando testaram dosagens de 0, 

200, 400 e 600 kg/ha de N, na forma de uréia e intervalo de corte de 35 dias, e 

constataram também que os teores de PB aumentaram de acordo com o nível de 

fertilização nitrogenada. 

Para VAN SOEST (1994) é importante ter conhecimento dos teores de fibra 

em detergente neutro (FDN), pois estes acima de 55-60% na MS, correlacionam-se 
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de forma negativa com o consumo. RUGGIERO et al. (2006) avaliaram o capim- 

Mombaça sob as dosagens de 100, 200, 300 e 400 kg/ha/ano de N e concluiram que 

a fertilização nitrogenada não teve influência sobre os teores de FDN, que estiveram 

em torno de 75%. FREITAS et al. (2007) avaliaram o capim-Mombaça sob as 

dosagens de 70, 140, 210 e 280 kg/ha/ano de N e observaram valores de FDN em 

torno de 73%, sendo que a fertilização nitrogenada não influenciou os resultados. Os 

mesmos autores observaram teores de FDA em torno de 41%, sendo que estes não 

foram influenciados pela fertilização nitrogenada. 

CONRAD et al. (1995) constataram que as gramíneas tropicais apresentam 

baixo conteúdo de minerais. E ainda que, esse conteúdo depende de vários fatores, 

tais como: espécies forragerias, estádios de maturação da planta, produção e 

manejo das forrageiras, estação do ano, tipo e fertilidade dos solos e condições 

climáticas. Apenas uma fração do total de minerais do solo é absorvida pelas plantas 

e a disponibilidade dos mesmos depende de sua efetiva concentração na solução do 

solo. Existe acentuada lixiviação e intemperização dos solos tropicais sob condições 

de elevada precipitação pluvial e altas temperaturas, tornando-os deficientes em 

minerais para as plantas (McDOWELL, 1999). 

São poucos os trabalhos que ponderam acerca do efeito da fertilização 

sobre os teores de macronutrientes e micronutrientes no tecido foliar do capim- 

Mombaça. FREITAS et al. (2007) avaliaram o efeito da fertilização nitrogenada (70, 

140, 210 e 280 Kg/ha/ano de N) no capim-Mombaça e encontraram a seguinte 

concentração média de macronutrientes: N (1,5 dag/kg); P (0,3 dag/kg); K (2,7 

dag/kg); Ca (0,45 dag/kg); Mg (0,2 dag/kg) e S (0,16 dag/kg) e de micronutrientes: 

Cu (9,0 mg/kg); Fe (24,5 mg/kg); Mn (7,5 mg/kg) e Zn (18,7 mg/kg). 

 
1.2.2 Procedimentos para a utilização de dejetos líquidos de suínos como    

fertilizantes 
 

 

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos juntamente com a 

Agência de Proteção Ambiental regulamentaram o manejo dos dejetos animais no 
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intuito de minimizar o impacto sobre a qualidade da água e sobre a saúde pública. A 

maioria das propriedades rurais que realizam criação de animais em sistema 

intensivo, necessita de uma permissão nacional (emitida por esta agência) de 

eliminação de descarga poluidora. No caso de propriedades com animais em sistema 

de confinamento o proprietário deve desenvolver e implementar um plano de manejo 

dos nutrientes dos dejetos para requerer a permissão exigida pela legislação. Para 

isso os produtores contam com um guia aplicável aos produtores, o qual os auxiliam 

na elaboração do referido plano. Esses planos de manejo limitam a quantidade de 

dejetos aplicadas ao solo. Os limites geralmente estão de acordo com a demanda 

agronômica dos nutrientes pelas lavouras ou pastagens, minimizando, assim, o 

escoamento de nutrientes no solo (USDA-EPA, 1999).  

Apesar de a legislação brasileira requerer licença para a atividade, ainda não 

existem orientações específicas para os suinocultores realizarem um plano de gestão 

ambiental para sua propriedade. A Embrapa vem substituindo, o papel dos órgãos de 

proteção e fiscalização ambiental, no que tange a orientação dos produtores de 

suínos. Existem vários documentos (comunicados técnicos, boletins informativos de 

pesquisa e de extensão, dentre outros) que foram desenvolvidos no sentido de 

orientar a realização de um plano de aproveitamento dos dejetos que seja 

economicamente viável e que garanta a preservação dos recursos ambientais para 

as gerações futuras (PINHEIRO, 2006). 

Para a utilização dos DLS na fertilização de pastagens, torna-se necessário 

conhecer o volume e a composição dos dejetos produzidos pelos diversos sistemas 

ou núcleos de produção. A definição da quantidade de DLS a aplicar em uma 

exploração agrícola, com retorno econômico é bastante variável. A quantidade de 

dejetos, economicamente viável, dependerá do teor de matéria orgânica, da classe 

textural e do nível de fertilidade do solo, da exigência nutricional da pastagem 

explorada e das condições de clima do local. De acordo com CHAMBERS (2000), 

para uma eficiente utilização de nutrientes presentes nos dejetos, as taxas de 

aplicações dos mesmos não devem exceder ao requerimento agronômico da 

forrageira em questão.  



 7

O ciclo completo da criação de suínos gera de 140 a 170 litros de dejetos 

líquidos por dia por fêmea no plantel; para o núcleo de produção de leitões o volume 

de dejetos por matriz no plantel é de 35 a 40 litros por dia e na terminação, leitões de 

25 a 110 kg, a produção diária varia de 12 a 15 litros por suíno, para os sistemas de 

manejo líquido. Para efeito da construção das lagoas de captação dos DLS, esses 

valores devem ser acrescidos de 20%, como medida de segurança, para o cálculo da 

capacidade de armazenamento (ROSA & KONZEN, 2004). Os mesmos autores 

citam que a disponibilidade de área livre, para a aplicação e a redução da carga 

orgânica, determina a capacidade de armazenamento, não devendo ser menos do 

que 90 dias, considerando-se 120 a 150 dias a de maior segurança ambiental.  

A amostragem dos dejetos para análise deve ser realizada seguindo 

princípios metodológicos em relação à escolha de pontos de coleta e 

homogeneização dos dejetos, objetivando-se diminuir os erros com amostragem que 

irão se refletir na qualidade dos resultados e dos processos de mensuração, seja a 

campo ou em laboratório. 

Para o cálculo da quantidade de dejetos a ser aplicada deve-se levar em 

consideração o índice de eficiência na liberação dos nutrientes (da forma orgânica 

para a forma mineral) que de acordo com a Comissão de Fertilidade do Solo (1995), 

para o N, P205 e K20 é de 0,5,  0,6 e 1,0, respectivamente. 

Os dejetos suinícolas são compostos por fezes e urina, água desperdiçada 

pelos bebedouros e de higienização, resíduos de ração, pêlos, poeira e outros 

materiais decorrentes do processo criatório.  

A maior parte dos nutrientes ingeridos pelos suínos adultos é eliminada nas 

dejeções: os índices médios são de 75% para o nitrogênio, 80% para o fósforo e 

85% para o potássio (KIEHL, 1997), o que torna inegável o potencial nutricional dos 

dejetos de suínos para a fertilização do solo. Na maioria dos criatórios de suínos são 

produzidos dejetos líquidos contendo sólidos que variam de 1,7% a 3,0% (ROSA & 

KONZEN, 2004). 
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1.2.3 Utilização de dejetos líquidos de suínos e irrigação em pastagens 
  
 

Os primeiros resultados de pesquisa com a utilização de DLS em pastagens 

no Brasil foram desenvolvidos pela Universidade Federal de Santa Maria/RS nos 

anos de 1998/1999, onde os pesquisadores observaram que a aplicação de 40 

m3/ha/ano de DLS havia proporcionado um aumento de 307% na PMS de pastagem 

natural. 

KONZEN (2002) afirmou que foi possível dobrar a capacidade de lotação (de 

4,0 para 8,0 U.A.) em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu em Rio Verde 

(GO) com a aplicação de 180 m3/ha/ano de DLS. Este mesmo autor cita ainda que, 

em pastagem de capim-Tanzânia e Mombaça, no município de Brasilândia (MS), a 

aplicação de DLS utilizado como fertirrigação, através de pivô central, possibilitou 

produções de 8 t de MS/ha/mês, atingindo lotações de 8,0 UA (unidades animais)/ha, 

com ganho de peso médio de 0,8 kg/animal/dia, somente na condição de pastejo.  

ROSA et al. (2004), iniciaram um experimento no ano agrícola 2000/2001 e 

com previsão de encerramento no ano agrícola 2009/2010, conduzido em pasto de 

capim-Marandu, já implantado, em Latossolo Vermelho Distrófico, e avaliaram os 

seguintes tratamentos: T1=reposição de 3,5 kg/ha de P205 e 18 kg/ha de K20 por 

tonelada de massa seca de forragem colhida; T2=T1 + 160 kg/ha/ano de N; T3=100 

m3/ha/ano de DLS; T4=150 m3/ha/ano de DLS e T5=200 m3/ha/ano de DLS. Os 

resultados parciais obtidos neste experimento até o ano de 2006 (ou seja, seis anos 

agrícolas avaliados) demonstram que as aplicações de 200 m3/ha/ano de DLS 

apresentaram maior produção de massa seca quando comparado com os demais 

tratamentos orgânicos e produção equivalente ao tratamento mineral. 

Porém, PINHEIRO (2006) avaliou a mesma área experimental utilizada por 

ROSA et al. (2004) para estudar o efeito da utilização de DLS (100, 150 e 200 

m3/ha/ano) na recuperação de pastagens de Brachiaria brizantha cv. Marandu, e 

constatou PMS média superior no tratamento mineral (2.148 kg/ha/ano) quando 

comparado com 200, 150 e 100 m3/ha/ano de DLS, que produziram respectivamente, 

1.544, 1.609 e 1.321 kg/ha/ano de MS, bem como ocorreu lenta mineralização do N 
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orgânico contido nos dejetos.  

No entanto, MEDEIROS et al. (2007) avaliaram a PMS do capim-Marandu 

fertirrigado com DLS e observaram que a dose de 180 m3/ha/ano de DLS aplicados 

em uma única vez (nas formas in natura e fermentado por 45 dias) apresentaram 

melhores produções médias de matéria seca (3 t/ha/ano) quando comparados com a 

fertilização química (2,2 t/ha/ano), devido a maior concentração de nutrientes 

presentes nos DLS utilizados e ainda, a interação desses nutrientes com as 

condições climáticas desejadas de luz, temperatura e água.  

Encontram-se na literatura dados sobre a irrigação de pastagens em 

diferentes regiões do mundo. Existem registros desde 1900 sobre o entusiasmo de 

produtores australianos pela irrigação de pastagem. Na Austrália, no ano de 1965 

eram irrigados 1,21 milhão de hectares de pastagens e culturas para a produção de 

alimentos para os rebanhos de corte e leite explorados intensivamente (MYERS, 

1973). 

Segundo DORVAT (1993), técnicos, especialistas e produtores, inicialmente, 

usaram a tecnologia da irrigação na tentativa de solucionar o problema da 

estacionalidade de produção das pastagens, que é determinada pelo déficit dos 

fatores climáticos: temperatura, luminosidade e água. A irrigação da pastagem 

poderia reduzir custos de produção e tempo de trabalho para alimentar o rebanho 

quando comparada a outras alternativas de suplementação no outono-inverno, tais 

como as silagens e os fenos que demandam máquinas para o preparo, 

armazenagem e fornecimento. O maior retorno líquido na produção animal, quando 

comparado a sistemas que precisam usar forragens cortadas e grãos, a utilização de 

menor área para a produção animal, o uso de água de baixa qualidade e a 

possibilidade de prolongar o período de pastejo durante a estação seca, tornaram 

essa tecnologia bastante atrativa. 

De acordo com JACINTO (2001) a irrigação de pastagens no Brasil teve 

início por volta de 1991 e consolidou-se a partir de 1997. A irrigação de pastagens é 

uma técnica que vem crescendo cada vez mais, por propiciar elevada eficiência na 

produção animal em condições de campo, com forrageiras de melhor valor 

nutricional e favorecendo manejo mais racional (DRUMOND, 2003). No Brasil, a 
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irrigação encontra-se em franca expansão com destaque para as áreas irrigadas por 

pivô central e sistemas localizados. O Estado de Goiás tinha cerca de 12.000 ha de 

áreas de pastagens cultivadas irrigadas, sendo que aproximadamente 80% destas 

áreas, era feita a fertirrigação (ARAÚJO JÚNIOR, 2004). 

BENEDETTI et al. (2000) desenvolveram um trabalho em condições de 

Cerrado em Uberlândia-MG, com o cultivar Tanzânia submetido a diferentes 

intervalos de cortes, fertilizado com a formulação 20-05-20, empregaram 1.300 

kg/ha/ano e irrigaram durante o inverno. Os autores concluíram que o acúmulo de 

forragem no inverno correspondeu a 57% do acúmulo de forragem da primavera. Em 

termos de proporção, a prática da irrigação ainda não foi suficiente para equilibrar a 

produção de forragem entre as estações do ano.  

SOUZA et al. (2005) avaliaram o efeito da irrigação e da fertilização 

nitrogenada sobre a produção de forragem de cinco cultivares de Panicum maximum 

e constataram que a irrigação proporcionou maior PMS em todos os cultivares. O 

capim-Mombaça apresentou maior produção de massa de forragem quando irrigado. 

MULLER et al. (2002) avaliaram a produtividade do capim-Mombaça  

manejado em pastejo rotacionado em solo de Cerrado, sob sistema de irrigação e as 

principais variáveis climáticas responsáveis pelo acúmulo de massa de forragem. Os 

autores constataram que com a elevação da temperatura mínima (acima de 15ºC), a 

produção da forrageira entrou em fase de acúmulo crescente. A produção de 

forragem durante a primavera (4.958 kg/ha), foi superior a do inverno (3.960 kg/ha), 

apresentando incrementos em função da maior temperatura mínima do ar, do 

período de descanso e da área foliar inicial. Concluiram também que houve aumento 

da PMS do capim-Mombaça, com o aumento da temperatura mínima, bem como do 

período de descanso e da área foliar inicial, e que, na região de Cerrado, os 

principais atributos responsáveis pela PMS de forragem do capim-Mombaça, foram 

temperatura mínima do ar e disponibilidade de água no solo.  
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1.2.4 Características químicas de solos fertilizados com dejetos líquidos de 
suínos 

 
De acordo com THOMÉ FILHO (1997), do ponto de vista agronômico, a 

incorporação de resíduos orgânicos ao solo é fundamental para melhorar suas 

qualidades físicas, químicas e biológicas, além evidentemente, da possibilidade de 

economia de insumos, uma vez que, para cada tonelada de dejetos não 

aproveitados, são desperdiçados cerca de 10 kg de NPK.  

O teor de N total nos solos varia de 0-0,2 g/kg, no subsolo até mais de 2,5 

g/kg em solos turfosos. O nitrogênio presente no solo encontra-se nas formas 

orgânicas (N-orgânico), predominantemente, representando mais de 99% do N total. 

Porém, o N-orgânico é praticamente indisponível para as plantas (TISDALE et al., 

1985). 

O conjunto de processos de aminização, amonificação e nitrificação, cujo 

resultado final é a transformação do N-orgânico em N-mineral dá-se o nome de 

mineralização. E, a mineralização, depende de muitos fatores, incluindo aeração, pH, 

temperatura, disponibilidade de água e composição do N-orgânico e dos resíduos 

orgânicos que são adicionados ao solo. Uma vez na forma inorgânica, o N pode ser 

absorvido pelas plantas e pelos próprios microrganismos do solo (imobilização), ou 

sair do sistema pelos processos de volatilização, desnitrificação e lixiviação 

(TISDALE, et al., 1985). 

ROSA et al. (2002) avaliaram os atributos químicos de solos com capim-

Marandu submetidos a diferentes quantidades de DLS (100, 150 e 200 m3/ha/ano), 

fertilização NPK e fertilização PK, por dois anos consecutivos. Os autores 

constataram que a aplicação de 100 m3/ha/ano de DLS causou incrementos nos 

valores de pH no solo (pH = 5,4) quando comparada com o tratamento NPK (pH = 

4,6). Constataram ainda que o aumento da PMS (tratamento NPK e tratamentos 

orgânicos) resultou em maior extração de nutrientes do solo. Isso implicou em teores 

menos adequados de Ca, Mg, Al, H + Al, K, P, CTC, MO, saturação por bases, Zn, 

Fe e Mn. Somente os teores de Cu mantiveram-se constantes em todos os 

tratamentos (2,2 mg/dm3). No entanto, observaram tendência de diminuição dos 
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atributos químicos favoráveis ao desenvolvimento da raiz com a profundiade de 

amostragem. 

ROSA et al. (2004 a) avaliaram os atributos químicos de solos de pastagens 

com Brachiaria brizantha cv. Marandu submetidos a diferentes quantidades de DLS 

(100, 150, 200 m3/ha/ano), fertilização NPK e fertilização PK, e observaram que a 

aplicação de dejetos e a fertilização NPK proporcionaram incrementos significativos 

em relação à fertilização PK, na produção de fitomassa seca da Brachiaria brizantha 

em três safras consecutivas. A maior produção de fitomassa no 2º ano proporcionou 

maior extração dos nutrientes do solo com visível diminuição dos teores de K, Ca e 

Mg, com reflexos na CTC e na saturação por bases. No segundo ano, na fertilização 

PK, onde a produção de fitomassa foi mais baixa, os teores desses elementos foram 

mais elevados que os demais tratamentos. 

De acordo com as observações de BOSSO et al. (2002), o Zn e o Cu 

parecem ser os elementos que mais devem merecer a atenção com relação a um 

possível acúmulo no solo, em áreas com aplicação de DLS. Por serem altamente 

reativos sob o ponto de vista químico, os metais pesados dificilmente estão em 

estado puro na natureza, o que pode significar menor disponibilidade à absorção 

pelas plantas, porém, isso implica dizer que uma vez aplicados ao solo a remoção 

completa desses metais é praticamente impossível. Isso justifica o monitoramento 

em áreas de pastagem a fim de se evitar que esses elementos atinjam 

concentrações, embora, ainda, não bem definidas, que possam afetar os 

componentes bióticos do ecossistema, comprometendo sua funcionalidade. 

Segundo MENEZES et al. (2003), os resíduos orgânicos animais, se 

utilizados inadequadamente, podem afetar as propriedades do solo e se constituir em 

uma fonte de contaminação ambiental. E no caso específico dos DLS, os riscos de 

contaminação podem ocorrer devido à lixiviação de solutos, como nitrato e nitrito e o 

acúmulo de elementos, tais como Cu e Zn, no perfil do solo até atingir níveis tóxicos. 

O conhecimento dessas movimentações de elementos no solo, onde se 

utilizam DLS como fertilizante, visualiza possíveis desbalanços e efeitos nocivos nas 

camadas mais profundas do solo, ao mesmo tempo, que possibilita estabelecer 

estratégias para corrigir rumos nos sistemas de utilização dos dejetos como 
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fertilizante na produção agropecuária. 

MENEZES et al. (2003) conduziram experimento no campus da FESURV 

(Fazenda Fontes do Saber), safra 2001/2002, com o objetivo de monitorar teores 

médios de Cu e de Zn, em solos submetidos à aplicação de DLS.  Utilizou-se o 

híbrido de milho 3021 de dupla aptidão (grãos e silagens). Os tratamentos utilizados 

foram: 50 e 200 m3/ha de DLS, fertilização química (400 kg/ha de 08-20-20 mais 180 

kg/ha de uréia em cobertura) e testemunha (sem fertilização). Avaliaram-se os teores 

de Cu e Zn contidos nos dejetos e correspondentes as doses de 50 e 200 m3/ha de 

DLS. Aos 30 dias após o plantio, foram feitas amostragens de solo, em cada 

tratamento, até a camada de 120 cm de profundidade. Em cada amostra de solo 

determinaram-se os teores de Cu e de Zn. No Quadro 1, pode-se observar os teores 

de Cu e Zn máximos que podem ser adicionados ao solo anualmente e os teores 

presentes nos dejetos líquidos de suínos. 

 

QUADRO 1 - Teores máximos de Cu e Zn (mg/dm3) a serem adicionados ao solo 

anualmente pela aplicação de resíduos orgânicos e teores de Cu e Zn 

determinados pelas doses de 50 e 200 m3/ha de DLS. Rio Verde, 

ESUCARV, 2002 

 Dose anual1/ 50 m3/ha2/   200 m3/ha2/Metal 

------------------------------------------ kg/ha ----------------------------------- 

Cu  75 33,72 134,88 

Zn  140 12,30 49,20 
1/CETESB (1999), 2/ EXATA (2002) citados por MENEZES et al. (2003). 

 

MENEZES et al. (2003) concluiram que a dose de 50 m3/ha de dejetos 

líquidos de suínos não contém teores de Cu e Zn acima dos teores máximos 

permitidos para a utilização na agricultura, os teores de Cu e Zn no solo estão 

inferiores aos teores considerados contaminantes, as doses de dejetos e a 

fertilização química atenderam as exigências nutricionais do milho quanto ao Cu e ao 

Zn. 
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SCHERER & NESI (2004) trabalharam com DLS em solos tipo Latossolo e 

Cambissolo, afirmaram que o monitoramento da fertilidade do solo por meio de 

análises periódicas é fundamental para se detectar pontos em que o agricultor pode 

aplicar medidas corretivas, melhorando a produtividade e diminuindo os custos. As 

altas concentrações de P, de K e de Zn restringiram-se à camada de incorporação 

dos dejetos, não havendo movimentação destes elementos no perfil servindo como 

atributos para monitorar a qualidade do solo. O Cu apresentou maior mobilidade no 

solo, sendo que a causa mais provável são os ácidos orgânicos formados durante a 

decomposição da matéria orgânica, que translocam consigo o Cu na forma 

complexada para maiores profundidades. Embora ainda não existam normas 

regulamentares relativas à concentração máxima de Cu permitida em um adubo ou 

resíduo para que possa ser adicionado aos solos, deve haver uma maior 

preocupação com a adição de Cu por este ter apresentado uma maior mobilidade no 

solo com possibilidade de tornar-se um problema ambiental.  
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1.3  OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo geral: 
 

Avaliar a produção de massa seca, a composição químico-bromatológica e 

os atributos químicos do solo em Panicum maximum Jacq. cv. Mombaça, fertilizado 

com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral, sob irrigação. 

  

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

 a) Avaliar o efeito de doses de DLS na fertilização do capim-Mombaça 

em substituição à fertilização mineral normalmente recomendada 

       b) Avaliar a PMS do capim-Mombaça na época das chuvas e da seca 

       c) Avaliar a composição bromatológica (PB, FDN e FDA) do capim- 

Mombaça na época das chuvas e da seca 

d) Avaliar a composição química foliar (N, P, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn e 

Zn) do capim-Mombaça na época das chuvas e da seca 

e) Avaliar o efeito da irrigação do capim-Mombaça na época da seca 

     f) Avaliar os atributos químicos do solo nas camadas de 0,00-0,05, 

0,05-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,40 e 0,40-0,60 m, antes do início do experimento, com 

um ano e no final do experimento. 
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CAPÍTULO 2. PRODUÇÃO DE MASSA SECA E COMPOSIÇÃO QUÍMICO-
BROMATOLÓGICA DE Panicum maximum CV. MOMBAÇA 
FERTILIZADO COM DEJETOS LÍQUIDOS DE SUÍNOS E ADUBO 
MINERAL  

 

RESUMO 

 O objetivo desse trabalho foi avaliar a produção de massa seca (PMS) e 
composição químico-bromatológica de Panicum maximum Jacq. cv. Mombaça 
fertilizado com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral na época das chuvas 
durante dois anos consecutivos. O experimento foi conduzido no período de outubro 
de 2004 a março de 2005 e no período de setembro de 2005 a abril de 2006. 
Utilizaram-se os seguintes tratamentos: Testemunha=reposição de 3,5 kg/ha de P2O5 
 e 18 kg/ha de K2O/t de massa seca de forragem colhida; TQ=reposição de 3,5 kg/ha 
de P2O5, 18 kg/ha de K2O/t de massa seca de forragem colhida e 300 kg de 
N/ha/ano; T100=100 m3/ha/ano de DLS; T150=150 m3/ha/ano de DLS; T200=200 
m3/ha/ano de DLS. As fertilizações foram parceladas pelo número de cortes 
realizados em cada ano e aplicadas após cada corte. Os cortes foram realizados a 
cada 28 dias à 0,30 m do solo. Foram determinados: a produção média de massa 
seca, a composição bromatológica (PB, FDA e FDN), os macrominerais (N, P, K, S, 
Ca, Mg) e os microminerais (Cu, Fe, Zn e Mn) em cada período avaliado. O 
delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com parcelas 
subdivididas no tempo. As parcelas foram constituídas pelos tratamentos de 
fertilização e as sub-parcelas pelos anos de avaliação. No 2º ano de avaliação, a 
fertilização orgânica com DLS produziu MS semelhante a fertilização com adubo 
químico. A composição bromatológica não foi influenciada pela fertilização com DLS 
e mineral em nenhum dos anos de avaliação, a composição química foi influenciada 
tanto pela fertilização com DLS e mineral, quanto pelos anos de avaliação. A melhor 
resposta foi com a dose de 200 m3/ha/ano de DLS. 
   

 

Palavras-Chave: fertilização orgânica, minerais, proteína  
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CHAPTER 2. PRODUCTION OF DRY MASS AND COMPOSITION CHEMICAL-
BROMATOLOLYC OF Panicum maximum CV. MOMBAÇA 
FERTILIZED WITH LIQUID PIG WASTE AND MINERAL MANURING   

 
 

ABSTRACT 
 

The objective of that work was to evaluate the production of dry mass (PDM) 
and composition chemical-bromatologyc of Panicum maximum Jacq. cv. Mombaça 
fertilized with liquid pig waste and mineral fertilizer at that time of the waters for two 
consecutive years. The experiment was driven in the period of October of 2004 to 
March of 2005 and in the period of September of 2005 to April of 2006. It was used 
the following treatments: it testifies=replacement of 3,5 kg/ha of P2O5 and 18 kg/ha of 
K2O/t of dry mass of forage colhida; TQ=replacement of 3,5 kg/ha of P2O5, 18 kg/ha 
of K2O/t of dry mass of forage colhid and 300 kg of N/ha/year; T100=100 m3/ha/year 
of LPW; T150=150 m3/ha/year of LPW; T200=200 m3/ha/year of LPW. The 
fertilizations were parceled out by the number of cuts accomplished in every year and 
applied after each cut. The cuts were accomplished every 28 days to 0,30 m of the 
soil. They were certain: medium production of mass dries, composition bromatologic 
(CP, NDF and ADF), macrominerals (N, P, K, S, Ca, Mg) and microminerals (Cu, Fe, 
Zn e Mn) in each appraised time. The used experimental delineamento was it of 
blocks casualizads with portions subdivided in the time. The portions were constituted 
by the fertilization treatments and the sub-portions by the years of evaluation. In the 
2nd year of evaluation, the organic fertilization with DLS produced similar MS the 
fertilization with chemical fertilizer. The composition bromatologic was not influenced 
by the fertilization with LPW and mineral in none of the years of evaluation, the 
chemical composition was influenced by the fertilization with LPW and mineral, as 
well as for the years of evaluation. The use of the dose of 200 m3/ha/ano of DLS is 
recommended.   
 

 

Key-words: minerals, organic fertilization, protein    
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 2.1 INTRODUÇÃO  
 
 

No Brasil a intensificação da fertilização com adubo mineral passou a ser 

uma das maiores inovações tecnológicas nas décadas de 50 a 70 e, como 

conseqüência, o uso da fertilização orgânica neste período foi quase que totalmente 

esquecido (MARRIEL et al., 1987). A agricultura iniciou, então, uma fase de elevada 

dependência de insumos, que perdura até os dias de hoje (KIEHL, 1997). 

Alguns fatores, como custo elevado de fertilizantes químicos, a sua 

disponibilidade limitada em regiões distantes dos centros de produção e a redução 

da capacidade produtiva dos solos, em razão do uso inadequado de fertilizantes 

químicos, cria um desafio à produção de alimentos em qualidade e quantidade 

suficientes para atender a crescente demanda destes produtos (MARRIEL et al., 

1987). Além disso, hoje, é reconhecida a necessidade de conservação dos recursos 

naturais e de preservação do meio ambiente, tendo despertado em muitos a 

conscientização ecológica (KIEHL, 1997). 

Dentro dessa visão, um dos principais problemas na atividade da 

suinocultura origina-se das dificuldades de manejo e destino dos dejetos produzidos 

pela crescente concentração geográfica da produção animal e da intensificação 

através de sistemas de confinamento. 

Atualmente, Goiás detém cerca de 58 mil matrizes suínas em produção, 

gerando em torno de 3,2 milhões de m3 de dejetos líquidos/ano (KONZEN, 2006), 

sendo que estes têm alto poder poluente, especialmente para os recursos hídricos, 

em termos de demanda bioquímica de oxigênio (DBO). A alternativa mais utilizada 

para o aproveitamento dos DLS é na fertilização de pastagens e de culturas.  

Os DLS são excelentes fontes de nutrientes, principalmente nitrogênio, 

fósforo e potássio (ADELI & VARCO, 2001; ECHBERG, 2003; MENEZES et al., 

2003), e quando manejados corretamente, podem substituir parcial ou totalmente o 

fertilizante químico.  

PINHEIRO (2006) avaliou o efeito da utilização de DLS (100, 150 e 200 

m3/ha/ano) na recuperação de pastagens de Brachiaria brizantha cv. Marandu e 
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constatou que a fertilização com DLS não foi capaz de substituir a fertilização mineral 

normalmente recomendada. No entanto, ROSA et al. (2004 a e b) avaliaram as 

mesmas dosagens de DLS em capim-Marandu e constataram que as aplicações de 

200 m3/ha/ano de DLS apresentaram produção de massa seca equivalente ao 

tratamento mineral, no qual adicionou-se NPK.  

ROSA et al. (2004 a) avaliaram o efeito da utilização de DLS (100, 150 e 200 

m3/ha/ano) na recuperação de pastagens de capim-Marandu e não observaram 

influência da fertilização orgânica com DLS ou adubo mineral na composição 

químico-bromatológica da forrageira, com exceção do elemento potássio (K), que 

apresentou teores mais elevados com a aplicação de 150 e 200 m3/ha/ano de DLS. 

No entanto, ROSA et al. (2004 b) avaliando os mesmos tratamentos constataram que 

a fertilização com DLS e adubo mineral proporcionaram teores semelhantes de PB, 

porém, não apresentaram diferenças em relação aos teores médios de fibra em 

detergente ácido (FDA) e de fibra em detergente neutro (FDN). Já, em relação à 

composição química, não foi observada influência dos tratamentos utilizados. 

Somente, os teores de manganês (Mn) elevaram-se com a utilização do adubo 

mineral. 

O capim-Mombaça (Panicum maximum Jacq.) é considerado uma das 

forrageiras tropicais mais produtivas à disposição dos pecuaristas, podendo atingir 

PMS anual em torno de 33 t/ha (JANK et al., 1994) e ainda, apresentar satisfatória 

composição químico-bromatológica. Atualmente não se tem informações científicas 

sobre a utilização de DLS em pastagens de capim-Mombaça, porém muitos 

produtores utilizam-se dessa prática. Torna-se necessário saber quais os efeitos da 

fertilização com DLS quando comparada com o adubo mineral em relação a PMS e 

composição químico-bromatológica da forrageira em questão. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a produção de massa seca (PMS) e 

composição químico-bromatológica de Panicum maximum Jacq. cv. Mombaça 

fertilizado com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral na época das chuvas 

durante dois anos consecutivos. 
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2.2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
2.2.1 Localização da área experimental 

 

O experimento foi conduzido nas dependências da Escola de Agronomia da 

Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), localizada na latitude S 16º 36’ e longitude 

de W 49º 16´ e uma altitude de 727 m, no município de Goiânia. Segundo a 

classificação de Köepen, o clima da região é do tipo Aw (quente e semi-úmido, com 

estação seca bem definida dos meses de maio a setembro). A temperatura média 

anual é de 23,2 ºC, com média mínima anual de 17,9 ºC. A precipitação média anual 

da região é de 1759,9 mm (BRASIL, 1992). 

2.2.2 Histórico anterior e caracterização da área 

 Em janeiro de 2002, foram coletadas amostras de solo da área experimental 

(1800 m2) e encaminhadas para o Laboratório de Análise de Solo e Foliar da 

EA/UFG, sendo esse solo classificado como Latossolo Vermelho Distrófico 

Argissólico de textura média. As características químicas e físicas do solo da área 

experimental são apresentadas no Quadro 1. 

QUADRO 1 – Características químicas e textura do solo na implantação da 

pastagem de capim-Mombaça, na profundidade de 0-0,20 m. 

Goiânia/GO. Janeiro/2002 

pH Ca Mg Al H+Al CTC P* K MO V 
(CaCl2) cmolc/dm3 mg/dm3 g/kg % 

5,1 2,0 1,3 0,0 3,2 7,0 3,0 147 19 54 
Argila (dag/dm3)                             Silte (dag/dm3)                               Areia (dag/dm3) 
        37,0                                                  9,0                                                  54,0 
* = extraído com Mehlich 1 
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A área foi preparada convencionalmente com aração (arado de disco) e 

gradagem (grade niveladora). Não houve necessidade de calagem. Fez-se a 

semeadura da forrageira em janeiro/2002, com sementes de valor cultural (VC) da 

ordem de 32% e espaçamento entre linhas de 0,30 m. Foram aplicados 110 kg/ha de 

P2O5 (superfosfato simples) mais 50 kg/ha de FTE (BR 12), manualmente na linha, 

por ocasião da semeadura. Realizou-se a fertilização nitrogenada de cobertura em 

toda a área experimental, 35 dias após o plantio, utilizando-se 40 kg/ha de N (sulfato 

de amônio), de acordo com VILELA et al. (2004). 

No período de janeiro a outubro/2002 foi conduzido nesta área um 

experimento para avaliar a produção de massa seca e a composição bromatológica 

do capim-Mombaça, utilizando irrigação por gotejamento e fertilizante nitrogenado. O 

Quadro 2 apresenta os resultados da análise de solo no término desse experimento. 

QUADRO 2 – Características químicas do solo com capim-Mombaça, na 

profundidade de 0-0,20 m. Goiânia/GO. Novembro/2002 

pH Ca Mg Al H+Al CTC P* K MO V 
CaCl2 cmolc/dm3 mg/dm3 g/kg % 

4,7 2,2 0,6 0,0 4,1 7,0 6,5 59 31 33,2 
* = extraído com Mehlich 1 

Em julho de 2002, fez-se calagem corretiva da área em cobertura utilizando 1 

t/ha de calcário dolomítico calcinado (PRNT = 130%), a fim de elevar a saturação por 

bases para 60%. Foram aplicados 15 kg/ha de K2O (cloreto de potássio) e 65 kg/ha 

de P2O5 (superfosfato simples) a lanço, seguindo as recomendações de VILELA et 

al. (2004). No período de novembro de 2002 a abril de 2003, foi conduzido outro 

experimento na mesma área para avaliar o efeito do adubo nitrogenado através da 

produção de massa seca e composição químico-bromatológica do capim-Mombaça. 
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2.2.3 Implantação do experimento 

           Antes do início do experimento (Março/2004), fez-se análise de solo para 

verificação das suas características químicas, cujo resultado está expresso no 

Quadro 3. 

QUADRO 3 – Características químicas do solo com capim-Mombaça, na 

profundidade de 0-0,10 m. Goiânia/GO. Março/2004 

pH Ca Mg Al H+Al CTC P* K MO V 
CaCl2 cmolc/dm3 mg/dm3    g/kg % 

5,2 2,9 1,1 0,0 5,3 9,6 2,6 65 11 47,4 
* = extraído com Mehlich 1 

Considerando os resultados apresentados anteriormente, fez-se a correção da 

fertilidade do solo em julho de 2004, com aplicação a lanço de 0,45 t/ha de calcário 

Filer (PRNT = 130%), a fim de elevar a saturação por bases para 60%, 105 kg/ha de 

P2O5 (superfosfato simples) e 50 kg/ha de FTE BR 12, seguindo as recomendações 

de VILELA et al. (2004). 

2.2.4 Condução do experimento 

  

O período experimental compreendeu a época das chuvas de dois anos 

consecutivos, sendo de outubro/2004 a março/2005 e de setembro/2005 a abril/2006. 

Nesses períodos, foram registradas as temperaturas médias das máximas e das 

mínimas, a insolação, a umidade relativa do ar e as precipitações pluviais, pela 

Estação Meteorológica situada na EA/UFG (Quadro 4). 
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QUADRO 4 – Variáveis climáticas observadas no experimento com capim-Mombaça 

fertilizado com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral, na época 

das chuvas, no 1º ano e no 2º ano de avaliação. Goiânia/GO. 

outubro/2004 a março/2005. Setembro/2005 a abril/2006 

 

Mês/Ano Temperatura 
máxima (˚C) 

Temperatura
média (˚C) 

Temperatura
mínima (˚C) 

Insolação
(h) 

Umidade 
relativa (%) 

Precipipitação 
total (mm) 

Out/2004 33,2 26,1 19,0 186,2 85 183,2 
Nov/2004 31,2 25,3 19,5 188,9 88 99,2 
Dez/2004 30,7 25,1 19,6 149,7 90 262,7 
Jan/2005 30,0 25,2 20,4 126,4 92 261,8 
Fev/2005 31,4 25,5 19,6 187,7 89 131,8 
Mar/2005 31,5 26,2 21,0 154,6 89 399,8 
Set/2005 33,6 25,4 17,2 192,5 83 41,4 
Out/2005 33,9 26,2 18,5 232,5 83 123,4 
Nov/2005 29,7 24,4 19,1 120,5 90 327,8 
Dez/2005 29,1 23,9 18,8 120,7 91 375,7 
Jan/2006 30,9 24,5 18,2 193,7 89 173,4 
Fev/2006 30,3 24,6 18,9 127,5 90 230,2 
Mar/2006 30,3 24,6 19,0 151,0 90 326,0 
Abr/2006 30,6 24,0 17,5 195,1 90 159,8 

 

Os cortes foram realizados nas parcelas a cada 28 dias (Quadro 5) durante 

as duas épocas das águas, sendo que a forragem foi cortada com cutelo a uma 

altura de 30 cm do solo, seguindo metodologia proposta por FAVORETTO et al., 

(1994). A área útil avaliada constituiu-se das cinco linhas internas (com 1 metro de 

comprimento cada), perfazendo uma área de 1,5 m2. Após cada corte de avaliação 

da forrageira, foi realizado o corte das bordaduras da área experimental (0,30 m do 

solo) com roçadeira costal e em seguida os resíduos eram rastelados e retirados de 

toda a área experimental. 
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QUADRO 5 – Datas do corte de uniformização e dos cortes de avaliação realizados 

no experimento com capim-Mombaça fertilizado com dejetos líquidos 

de suínos e adubo mineral na época das chuvas no 1º ano e no 2º 

ano de avaliação. Goiânia/GO. Outubro/2004 a março/2005 e 

setembro/2005 a abril/2006 

 

Evento Data 
Corte de Uniformização (início do experimento) 26/10/2004 

1˚ corte de avaliação 23/11/2004 
2˚ corte de avaliação 21/12/2004 
3˚ corte de avaliação 19/01/2005 
4˚ corte de avaliação 15/02/2005 
5˚ corte de avaliação 15/03/2005 

Corte de Uniformização (início do experimento) 28/09/2005 
1˚ corte de avaliação 25/10/2005 
2˚ corte de avaliação 22/11/2005 
3˚ corte de avaliação 20/12/2005 
4˚ corte de avaliação 17/01/2006 
5˚ corte de avaliação 14/02/2006 
6˚ corte de avaliação 14/03/2006 
7˚ corte de avaliação 11/04/2006 

 

2.2.5. Tratamentos utilizados 

 

Utilizaram-se os seguintes tratamentos de fertilização: 

Testemunha=reposição de 3,5 kg/ha de P2O5 e 18 kg/ha de K2O/t de massa seca de 

forragem colhida; 

TQ=reposição de 3,5 kg /ha de P2O5, 18 kg/ha de K2O/t de massa seca de forragem 

colhida e 300 kg/ha/ano de N;  

T100=100 m3/ha/ano de dejetos líquidos de suínos;  

T150=150 m3/ha/ano de dejetos líquidos de suínos;  

T200=200 m3/ha/ano de dejetos líquidos de suínos;  
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As aplicações dos DLS, bem como do N, foram divididas em 5 vezes na 1a 

época das águas e em 7 vezes na 2a época das águas, sendo a 1a  aplicação logo 

após o corte de uniformização de cada época e as outras após os demais cortes 

realizados. 

Os DLS utilizados na 1a época das águas foram provenientes da granja de 

suínos da EV/UFG (Anexos-Quadro 1). Os DLS utilizados na 2a época das águas 

foram provenientes da granja de suínos pertencente à Estância São José, localizada 

no município de Inhumas, distante aproximadamente 30 km da área estudada 

(Anexos-Quadro 2). Em ambos os locais, os DLS passavam por um período de 

armazenamento de, no mínimo, 90 dias. Os DLS eram transportados em tambores 

de 200 L. Durante cada aplicação dos dejetos fazia-se a coleta de dois litros de 

amostra para análise do teor de nutrientes. 

No experimento trabalhou-se com a aplicação de doses fixas de DLS (100, 

150 e 200 m3/ha/ano), pois os resultados de pesquisas encontrados apresentavam 

recomendações de dosagens variando de 50 a 200 m3/ha/ano de dejetos líquidos de 

suínos para diferentes culturas (KONZEN, 2001; MENEZES et al., 203; ROSA & 

KONZEN, 2004), e também para sugerir uma recomendação específica para o 

produtor rural no campo trabalhando com capim-Mombaça.  

A Comissão de Fertilidade do Solo (1995) sugere que o índice de eficiência 

na liberação dos nutrientes (da forma orgânica para a forma mineral) são, para o N, 

P205 e K20 de 0,5, 0,6 e 1,0, respectivamente. De acordo com essa informação, os 

quadros 6 e 7 apresentam as quantidades de N, P e K que, possivelmente estiveram 

disponíveis para o capim-Mombaça durante o experimento, considerando a 

transformação da forma orgânica para a forma mineral, nos tratamentos de DLS, 

bem como a quantidade total dos nutrientes aplicados em todos os tratamentos.  
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QUADRO 6 – Quantidade total dos nutrientes aplicados através dos tratamentos 

adotados, e quantidade possivelmente, disponível de nitrogênio, de 

fósforo e demais macronutrientes e micronutrientes ao longo do 

período de experimentação no 1º ano de avaliação. Goiânia, GO. 

2004/2005 

N P2O5 K20 Ca Mg Cu Fe Mn Zn 
Tratamentos -----------------------------------------(kg/ha)---------------------------------------------- 

Test (PK) -- 4,0 8,7 -- -- -- -- -- -- 
T M (NPK) 300 14,0 34,5 -- -- -- -- -- -- 

T 100 (m3/ha) 65t 32,5d 24t 12d 14 45 6 1,6 7,9 0,9 3,1 
T 150 (m3/ha) 97,5t 48,7d 36t 18d 21 67,5 9 2,4 11,8 1,3 4,7 

T 200 (m3/ha) 130t 65d 48t 24d 48 90 12 3,2 15,8 1,8 6,2 
t quantidade total aplicada.  
d quantidade possivelmente disponível para a planta de acordo com a Comissão de Fertilidade do 
Solo (1995). 
 
QUADRO 7 – Quantidade total dos nutrientes aplicados através dos tratamentos 

adotados, e quantidade possivelmente, disponível de nitrogênio, de 

fósforo e demais macronutrientes e micronutrientes ao longo do 

período de experimentação no 2º ano de avaliação. Goiânia, GO. 

2005/2006 

N P2O5 K20 Ca Mg Cu Fe Mn Zn 
Tratamentos -----------------------------------------(kg/ha)---------------------------------------------- 

Test (PK) -- 1,5 7,8 -- -- -- -- -- -- 
T M (NPK) 300 8,0 41,5 -- -- -- -- -- -- 

T 100 (m3/ha) 108t 54d 53t 31d 139 58 15 0,7 3,0 0,3 0,9 
T 150 (m3/ha) 162t 81d 80t 48d 208 87 22 1,1 4,6 0,5 1,3 

T 200 (m3/ha) 216t 108d 107t 64d 278 116 30 1,5 6,1 0,7 1,8 
t quantidade total aplicada.  
d quantidade possivelmente disponível para a planta, de acordo com Comissão de Fertilidadr do Solo 
(1995). 
 

2.2.6 Avaliação da forrageira 

A forragem colhida de cada parcela foi acondicionada em sacos plásticos, 

identificada e pesada, sendo posteriormente retirada uma amostra representativa 

(500 g) e enviada ao Laboratório de Nutrição Animal Professor Francisco E. Galvão 
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do Departamento de Produção Animal (DPA), da Escola de Veterinária (EV/UFG), 

onde foram secadas em estufa com ventilação de ar forçada, com temperaturas de 

58 a 65oC por 48 horas, para determinação da matéria seca parcial, conforme 

metodologia de SILVA & QUEIROZ (2002). 

Após a secagem, as amostras foram moídas em moinho tipo Willey, com 

peneira de 1 mm, armazenadas em saquinhos de plástico e identificadas. Em 

seguida, fez-se uma amostra composta do material resultante dos cortes realizados 

em função dos tratamentos utilizados em cada ano de avaliação. Foram realizadas 

as análises bromatológicas para determinação dos teores de PB, de FDN e de FDA 

conforme as metodologias de SILVA & QUEIROZ (2002), no Laboratório de Nutrição 

Animal (DPA/EV/UFG).  

No Laboratório de Solos e Análises Foliares (EA/UFG), foram realizadas as 

análises químicas foliares para determinação dos teores de N, de P, de K, de Ca, de 

Mg, de S, de Fe, de Cu, de Mn e de Zn. O N foi determinado pelo método de 

Kjeldahl, o P, por colorimetria de azul de molibdênio, o K, por fotometria de chama de 

emissão, o S, por turbitimetria e, o Ca, o Mg, o Cu, o Fe, o Mn e o Zn, por 

espectofotometria de absorção atômica (MALAVOLTA et al., 1997).  

2.2.7 Análises Estatísticas 

 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com 

parcelas subdivididas no tempo (GOMES, 1987). As parcelas foram constituídas 

pelos tratamentos de fertilização e as sub-parcelas pelos anos de avaliação.   

Os resultados obtidos no experimento foram tabulados em programas de 

planilhas eletrônicas e submetidos à análise de variância, Teste F e Teste de Tukey 

a 5% de significância. Para a análise de dados utilizou-se o programa estatístico SAS 

(2001, versão 8.0). Para a variável PMS trabalhou-se com a produção média 

acumulada em cada ano de avaliação. Para as variáveis PB, FDN, FDA, N, P, K, Ca, 

Mg, S, Cu, Fe, Mn e Zn fez-se uma amostra composta do material colhido nos cortes 

realizados em função dos tratamentos utilizados em cada ano de avaliação. 
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Modelo matemático para o experimento 

Yijk= m +  Bi + Fj + Ak + (F x I)jk + Eaijk  

Yijk  conjunto das variáveis dependentes 

m  média geral 

Bi  efeito do i-ésimo bloco (i= 1,2,3,4) 

Fj  efeito da j-ésima fertilização (j= 1,2,3,4,5) 

Ak  efeito do k-ésimo ano (k= 1,2) 

(F x I)jk  interação da j-ésima adubação (j= 1,2,3,4,5) com o k-ésimo ano 
(k= 1,2) 

Eaijk   erro a  (B x F x A), NID (0,S2) 

NID  os erros tem distribuição normal e são independentemente 

distribuídos, com erro = 0 e variância = S2

O esquema de análise de variância adotado foi: 

Fonte de variação Grau de liberdade 
Bloco 3 
Adubação 4 
Ano 1 
Interação adubação x ano  4 
Erro (a) 27 
TOTAL 39 
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2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Observa-se pelos dados da Tabela 1, que houve interação (P<0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e os anos de avaliação em relação à produção média de 

massa seca (PMS) no período das águas. O tratamento mineral apresentou PMS 

superior aos demais tratamentos utilizados na época das águas no 1º ano de 

avaliação, sendo que os tratamentos orgânicos não diferiram (P>0,05) do tratamento 

testemunha, no qual foi adicionado ao solo somente P e K. Este resultado sugere a 

baixa disponibilidade na liberação do N contido nos dejetos (100 m3 = 32,5 kg/ha de 

N, 150 m3 = 48,7 kg/ha de N e 200 m3 = 65 kg/ha de N, Quadro 6). A lenta 

mineralização do N orgânico contido nos dejetos pode ter influenciado nos resultados 

obtidos, uma vez que o período caracteriza o primeiro ano de avaliação. A absorção 

do N melhora a produção de biomassa da forrageira, em conseqüência do melhor 

perfilhamento e expansão da parte áerea.  

PINHEIRO (2006) quando avaliou o efeito da utilização de DLS (100, 150 e 

200 m3/ha/ano) na recuperação de pastagens de Brachiaria brizantha cv. Marandu 

encontrou resultados semelhantes, pode constatar PMS superior no tratamento 

mineral (NPK) quando comparado com os orgânicos, observando também lenta 

mineralização do N orgânico contido nos dejetos. 

TABELA 1 – Produção média de massa seca dos cortes realizados no capim- 

Mombaça fertilizado com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral 

no período das águas. Goiânia, GO. 2004 a 2006 

PMS (kg/ha)  
Tratamentos Ano 1 Ano 2 Média 

Test (PK) 493 A b 437 A d 465 
T M (NPK) 1.858 B a 2.582 A a 2.220 

T 100 (m3/ha) 461 B b 1.054 A c 757 
T 150 (m3/ha) 514 B b 1.561 A b 1.038 
T 200 (m3/ha) 674 B b 2.199 A a 1.436 

Média 800 1.567  
CV (%) 18,06  

a>b>c>d (P<0,05) 
A>B (P<0,05). 
As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de 
linha. 
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Constata-se pelos dados da Tabela 1, que não houve diferença significativa 

(P>0,05) entre a PMS do tratamento mineral e orgânico com aplicação de 200 

m3/ha/ano de DLS, e ainda que a PMS aumentou de acordo com o incremento da 

dose de adubo orgânico aplicada, na época das águas no 2º ano de avaliação. Tais 

dados mostram que os tratamentos orgânicos tiveram maior possibilidade de 

expressar o seu efeito residual, pois se tratava do 2º ano consecutivo de avaliação. 

Os tratamentos com DLS, comparados ao tratamento testemunha apresentaram 

PMS 241%, 357% e 503% superior, respectivamente para a aplicação de 100, 150 e 

200 m3/ha/ano de DLS. O tratamento mineral apresentou PMS 590% superior ao 

tratamento testemunha e semelhante a aplicação de 200 m3/ha/ano de DLS, pois 

não diferiram estatisticamente (P>0,05) entre si. Este resultado sugere que mesmo 

os DLS apresentando baixa eficiência na liberação do nitrogênio (100 m3= 54 kg de 

N/ha; 150 m3= 81 kg de N/ha; 200 m3= 108 kg de N/ha, Quadro 7), a aplicação de 

200 m3/ha/ano de DLS e o tratamento mineral apresentaram PMS similar. A lenta 

mineralização do nitrogênio orgânico contido no dejeto influenciou os resultados 

obtidos, o que se comprova também, pois o 2º ano de avaliação apresentou PMS 

estatisticamente (P<0,05) superior ao 1º ano, com exceção do tratamento 

testemunha. 

ROSA et al. (2004 a e b) e FREITAS et al. (2005) avaliaram Brachiaria 

brizantha cv. Marandu submetida às doses de 100, 150 e 200 m3/ha/ano de DLS e 

observaram incrementos na PMS, em função da elevação das doses, tomando por 

base o tratamento testemunha. 

Verifica-se ainda pelos dados da Tabela 1, que em todos os tratamentos 

utilizados, independente da fertilização ser orgânica ou mineral, a PMS foi baixa, 

considerando o potencial do capim-Mombaça. Esse fato provavelmente se justifica, 

pois mesmo em se tratando do período das chuvas, (Ano 1=1338,5 mm; Ano 

2=1757,7 mm de precipitação pluvial total em cada período; Quadro 4), a maior parte 

do tempo permaneceu nublado (Ano 1=165,58 h; Ano 2=166,68 h de insolação 

média em cada período; Quadro 4), refletindo diretamente na taxa fotossintética e 

consequentemente na PMS. Outro fator que justifica a baixa PMS nos tratamentos 

orgânicos, foi a quantidade de matéria seca nos DLS utilizados no experimento, que 
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variou de 2,0% a 0,5% (Anexos-Quadros 1 e 2). Estes valores são considerados 

baixos, segundo KONZEN (2000) devem variar de 1,0 a 4,5%.  

MEDEIROS et al. (2007) avaliando a PMS do capim-Marandu fertirrigado 

com DLS observaram que a dosagem de 180 m3/ha/ano de DLS aplicada uma única 

vez (nas formas in natura e fermentado por 45 dias) apresentaram melhores 

produções médias de matéria seca quando comparados com o adubo mineral, 

devido a maior concentração de nutrientes presentes nos DLS utilizados e ainda, a 

interação desses nutrientes com as condições climáticas desejadas de luz, 

temperatura e água.  

Depreende-se pelos dados da Tabela 2, que não houve interação (P>0,05) 

entre os tratamentos de fertilização e os anos de avaliação em relação aos teores 

médios de PB no período das águas, permanecendo estes, em torno de 9% a 10%. 

Provavelmente, a baixa absorção de N, ocasionou reduzida formação de 

aminoácidos o que refletiu em teores de PB semelhantes, mesmo nas médias do 

tratamento mineral e do tratamento orgânico com a aplicação de 200 m3/ha/ano de 

DLS, que receberam maior quantidade de N no solo. No entanto, o capim-Mombaça 

atenderia satisfatoriamente aos requerimentos mínimos dos ruminantes em qualquer 

um dos tratamentos utilizados, tanto no 1º, quanto no 2º ano de avaliação, pois o 

menor teor de PB encontrado foi de 9,72%, com a aplicação de 100 m3/ha/ano de 

DLS. Sabe-se que teores de PB inferiores a 7% são limitantes à produção animal, 

causando menor consumo voluntário, redução na digestibilidade e balanço 

nitrogenado negativo.   

ROSA et al. (2004 a), observaram que a fertilização orgânica e mineral não 

influenciaram nos teores de PB encontrados no capim-Marandu (9% a 10%). Porém, 

ROSA et al. (2004 b), FREITAS et al. (2005), PINHEIRO (2006) e MEDEIROS et al. 

(2007) observaram que o tratamento mineral e os tratamentos orgânicos com 

maiores dosagens de DLS (180 a 200 m3/ha/ano) proporcionaram incrementos 

significativos nos teores médios de PB encontrados no capim-Marandu (variando de 

9% a 12%).   

Visualiza-se pelos dados da Tabela 2, que não houve interação (P>0,05) 

entre os tratamentos de fertilização e os anos de avaliação em relação aos teores 



 37

médios de FDA e de FDN no período das águas, permanecendo estes, em torno de 

39 a 40% e, de 70 a 73%, respectivamente, estando na faixa dos teores 

considerados adequados para ruminantes. De acordo com VAN SOEST (1975) o uso 

de fertilizantes nitrogenados nem sempre provoca alterações na fração fibrosa das 

plantas, o que confirma o observado neste trabalho, independente da fertilização ter 

sido orgânica ou mineral, e do ano de avaliação. 

ROSA et al. (2004 a e b), FREITAS et al. (2005), PINHEIRO (2006) e 

MEDEIROS et al. (2007) não verificaram diferenças significativas para os teores 

médios de FDA e de FDN para o capim-Marandu fertilizado com DLS e com adubo 

mineral. Entretanto, os valores encontrados para essas variáveis concordam com os 

valores encontrados nesta pesquisa para o capim-Mombaça. 

Observa-se pelos dados da Tabela 3, que não houve interação (P>0,05) 

entre os tratamentos de fertilização e os anos de avaliação, em relação aos teores 

médios de N foliares no período das águas, permanecendo estes, em torno de 1,5 a 

1,6 dag/kg. Resultado este, diferente do esperado, pois foi adicionado N ao solo em 

todos os tratamentos, com exceção do tratamento testemunha. Porém, as 

concentrações de N foliares encontradas estão de acordo com as consideradas 

adequadas por OLIVEIRA (2004) para Panicum maximum, que são de 1,5 a 2,5 

dag/kg.  

Visualiza-se pelos dados da Tabela 3, que não houve interação (P>0,05) 

entre os tratamentos de fertilização e os anos de avaliação em relação aos teores 

médios de P foliares no período das águas. O tratamento mineral diferiu (P<0,05) dos 

demais, apresentando o menor teor médio de P foliar. Isso indica que devido ao fato 

da forrageira ter produzido maior quantidade de MS nesse tratamento, possivelmente 

tenha propiciado maior efeito de diluição do P no tecido foliar. Para OLIVEIRA (2004) 

são adequados teores de P foliares, para Panicum maximum, variando de 0,1 a 0,3 

dag/kg, podendo-se considerar os teores de P encontrados nos diferentes 

tratamentos como adequados. 

PINHEIRO (2006) observou aumento nos teores de P foliares do capim-

Marandu de acordo com o aumento das doses de DLS aplicadas (100, 150 e 200 

m3/ha/ano). ROSA et al. (2004 a e b) observaram que nem os tratamentos minerais, 
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nem os tratamentos orgânicos influenciaram os teores de P foliares encontrados no 

capim-Marandu, que permaneceram em torno de 0,3 dag/kg. 



TABELA 2 – Teores médios de proteína bruta (PB), de fibra em detergente ácido (FDA) e de fibra em detergente neutro 

(FDN) do capim-Mombaça fertilizado com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral no período das 

águas. Goiânia, GO. 2004 a 2006 

 PB (%) FDA (%) FDN (%) 
Tratamentos Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média 

Test (PK) 10,30  10,21  10,25 a 39,80  40,24  40,02 a 71,54  69,06  70,34 a 
T M (NPK) 10,05  10,43  10,24 a 39,22  41,29  40,25 a 71,20  69,47  70,34 a 

T 100 (m3/ha) 9,68  9,76  9,72 a 39,78  39,29  39,54 a 71,26  69,74  70,50 a 
T 150 (m3/ha) 9,46  10,30   9,88 a 39,90  40,21  40,05 a 70,94  75,22  73,08 a 
T 200 (m3/ha) 10,17  10,42   10,30 a 40,16  40,53  40,34 a 71,19  75,22  72,22 a 

Média 9,93 A 10,22 A   39,77 A 40,31 A  71,35 A 71,23 A  
CV (%) 7,91 5,32 6,03 

 As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha. 
  

 
.TABELA 3 – Teores médios de nitrogênio (N), de fósforo (P) e de potássio (K) foliares do capim-Mombaça fertilizado 

com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral no período das águas. Goiânia, GO. 2004 a 2006 

 N (dag/kg) P (dag/kg) K (dag/kg) 
Tratamentos Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média  

Test (PK) 1,64  1,63  1,64 a 0,47  0,44  0,45 a  1,27  1,53  1,40 b 
T M (NPK) 1,60  1,67  1,64 a 0,29  0,39  0,34 b 1,71  2,06  1,89 a 

T 100 (m3/ha) 1,55  1,56  1,55 a 0,50  0,45  0,47 a 1,32  1,91  1,61 ab 
T 150 (m3/ha) 1,51  1,64  1,58 a 0,53  0,46  0,49 a 1,13  2,13  1,63 ab 
T 200 (m3/ha) 1,62  1,66  1,64 a 0,52  0,47  0,49 a 1,11  1,84  1,47 ab 

Média 1,63 A 1,58 A  0,46 A  0,44 A   1,31 B 1,89 A  
CV (%) 8,08 13,09 28,14 

 a>b (p<0,05) 
 A>B (p<0,05) 
 As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 
 dag/kg = % 

 



Observa-se pelos dados da Tabela 3, que não houve interação (P>0,05) 

entre os tratamentos de fertilização e os anos de avaliação em relação aos teores 

médios de K foliares no período das águas. O tratamento testemunha e o tratamento 

mineral diferiram estatisticamente (P<0,05) entre si. Isto mostra que o tratamento 

mineral apresentou maior teor médio de K foliar devido ao fato de ter sido adicionado 

ao solo maior quantidade deste nutriente neste tratamento. O 2º ano de avaliação 

apresentou teor médio de K foliar, estatisticamente (P<0,05) superior ao 1º ano de 

avaliação. Explica-se tal fato devido à lenta mineralização do K na forma orgânica 

nos tratamentos com DLS. De acordo com OLIVEIRA (2004), o K não está ligado a 

nenhum elemento químico, mas está presente em várias reações enzimáticas na 

planta. Segundo o mesmo autor, os teores foliares de K recomendados, são de 1,5 a 

3,0 dag/kg, para Panicum maximum. Portanto, sugere-se pelos dados da Tabela 3, 

que todos os tratamentos de adubação e o 2º ano de avaliação proporcionaram 

teores de K foliares adequados. 

Verifica-se pelos dados da Tabela 4, que não houve interação (P>0,05) entre 

os tratamentos de fertilização e os anos de avaliação em relação aos teores médios 

de Ca e Mg foliares no período das águas. Ambos os minerais apresentaram teor 

médio foliar significativamente (P<0,05) superior no 2º ano de avaliação. Explica-se 

tal fato devido à lenta mineralização do Ca e Mg na forma orgânica nos tratamentos 

com DLS. OLIVEIRA (2004) considera adequados teores de Ca e Mg foliares 

variando de 0,3 a 0,8 dag/kg e de, 0,15 a 0,5 dag/kg, respectivamente. Portanto, 

todos os tratamentos, bem como os anos de avaliação, apresentaram teores 

adequados destes nutrientes para Panicum maximum. 

ROSA et al. (2004 a e b) e PINHEIRO (2006) não observaram influência da 

fertilização mineral ou orgânica (100, 150 e 200 m3/ha/ano) sobre os teores de K, de 

Ca e de Mg foliares encontrados no capim-Marandu, que variaram de 1,0 a 4,0 

dag/kg, 0,3 a 0,6 dag/kg e de 0,1 a 0,4 dag/kg, respectivamente. 

Nota-se pelos dados da Tabela 4, que não houve interação (P>0,05) entre 

os tratamentos de fertilização e os anos de avaliação em relação aos teores médios 

de S foliares no período das águas. Explica-se tal fato pelo S ser parte constituinte 

dos aminoácidos, podendo ter comportamento semelhante aos teores de PB do 
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capim-Mombaça, que não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos, 

porém mantiveram-se elevados, considera-se adequados para Panicum maximum, 

teores foliares de S, variando de 0,1 a 0,3 dag/kg (OLIVEIRA, 2004).   

ROSA et al. (2004 a) observaram que não houve nenhuma influência da 

fertilização mineral ou orgânica (100, 150 e 200 m3/ha/ano) sobre os teores de S 

foliares encontrados no capim-Marandu. ROSA et al. (2004 b) observaram redução 

nos teores de S foliares encontrados no capim-Marandu com a utilização de DLS 

(100, 150 e 200m3/ha/ano) de 0,21 para 0,14 dag/kg.  

Sabe-se que os minerais desempenham funções essenciais nos animais: 

participação como componentes estruturais dos tecidos corporais, manutenção do 

equilíbrio ácido-básico, pressão osmótica e permeabilidade das membranas 

celulares e ainda funcionam como atividores de processos enzimáticos (TOKARNIA 

et al., 2006). Considerando a importância dos minerais através da afirmação anterior, 

prevê-se que os teores médios de P, de K, de Ca e de Mg foliares estariam suprindo 

de forma satisfatória as necessidades de bovinos de corte e de bovinos de leite 

(Anexos-Quadro 7). O S apresentou teores médios adequados para bovinos de 

corte, porém inadequados para bovinos de leite em lactação (Anexos- Quadro 7). 

Porém, segundo TOKARNIA et al. (2006) não se conhece deficiência de S para 

bovinos mantidos em regime de pasto. 



TABELA 4 – Teores médios de cálcio (Ca), de magnésio (Mg) e de enxofre (S) foliares do capim-Mombaça fertilizado 

com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral no período das águas. Goiânia, GO. 2004 a 2006 

 

 Ca (dag/kg) Mg (dag/kg) S (dag/kg) 
Tratamentos Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média  

Test (PK) 0,59  0,72  0,65 a 0,30  0,28  0,29 a 0,18  0,18  0,18 a 
T M (NPK) 0,55  0,80  0,67 a 0,23  0,32  0,27 a 0,20  0,17  0,18 a 
T 100 (m3) 0,66  0,74  0,70 a 0,31  0,36  0,33 a 0,18  0,17  0,18 a 
T 150 (m3) 0,70  0,83  0,77 a 0,30  0,34  0,32 a 0,18  0,18  0,18 a 
T 200 (m3) 0,62  0,82  0,72 a 0,21  0,32  0,26 a 0,18  0,17  0,18 a 

Média 0,62 B 0,78 A  0,27 B 0,32 A  0,18 A 0,17 A   
CV (%) 16,44 24,77 14,31 

 A>B (P<0,05)  
 As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 
 dag/kg = % 

 
 



Percebe-se pelos dados das Tabelas 5 e 6, que não houve interação 

(P>0,05) entre os tratamentos de fertilização e os anos de avaliação em relação aos 

teores médios de Cu, de Fe, de Mn e de Zn foliares no período das águas. O Cu, o 

Fe e o Zn apresentaram teores médios foliares estatisticamente (P<0,05) superior no 

2º ano de avaliação. Considerando o Cu, ENSMINGER et al. (1990) afirmaram que o 

Cu disponível na planta é dependente do conteúdo deste nutriente no solo, 

entretanto, a concentração de Cu presente no tratamento mineral e no tratamento 

testemunha, que não receberam o nutriente, não apresentou diferença significativa 

(P>0,05) dos tratamentos com utilização de DLS. O que pode significar que a planta 

não conseguiu absorver o Cu excedente que foi aplicado via DLS, permitindo-se 

afirmar que a maior parte do nutriente ainda esteja complexada à matéria orgânica. 

Podendo, assim, haver acumulação deste nutriente no solo, o que explica o fato de 

no 2º ano de avaliação ter apresentado teor médio mais elevado. Os teores de Cu 

recomendados por OLIVEIRA (2004) para Panicum maximum, são de 4 a 14 mg/kg. 

Assim, conclui-se que todos os tratamentos, bem como os dois anos de avaliação, 

apresentaram teores de Cu foliares adequados.  
 
TABELA 5 – Teores médios de cobre (Cu) e de ferro (Fe) foliares do capim- 

Mombaça fertilizado com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral 

no período das águas. Goiânia, GO. 2004 a 2006 

 

 Cu (mg/kg) Fe (mg/kg) 
Tratamentos Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média 

Test (PK) 5,18  13,72  9,45 a 204,62  385,97  295,30 a 
T M (NPK) 5,02  10,29  12,11 a 218,86  377,12  297,99 a 
T 100 (m3) 5,31  15,05  10,18 a 226,62  334,62  280,63 a 
T 150 (m3) 5,57  14,25  9,91 a 203,97  371,81  287,89 a 
T 200 (m3) 5,72  15,36  10,54 a 220,73  302,35  261,54 a 

Média 5,36 B 15,51 A  214,97 B 354,38 A  
CV (%) 34,80 28,10 

 A>B (P<0,05)  
 As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 
 mg/kg = ppm 
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Considerando os teores foliares de Fe encontrados, observa-se que não 

houve influência na concentração do nutriente no solo e na planta, pois na aplicação 

de DLS foram colocadas no solo altas concentrações de Fe, no entanto, nenhum dos 

tratamentos de fertilização diferiu estatisticamente (P<0,05) entre si. Observa-se 

através dos dados da Tabela 5, que os teores médios de Fe foliares encontrados 

estão acima do limite recomendado por OLIVEIRA (2004), para Panicum maximum, 

que são de 50 a 200 mg/kg.  
Em relação ao Mn, observa-se que os valores encontrados para o 

tratamento testemunha e para os tratamentos orgânicos foram significativamente 

(P<0,05) menores que os encontrados para o tratamento mineral, com exceção da 

aplicação de 200 m3/ha/ano de DLS. Explica-se tal fato pela interação entre os 

nutrientes Fe e Mn, pois altas concentrações de Fe podem induzir a uma menor 

absorção de Mn (RESENDE, 2005). Fato este que explica o baixo teor médio de Mn 

foliar encontrado no 2º ano de avaliação. Para OLIVEIRA (2004) os teores de Mn 

foliares recomendados para Panicum maximum, variam de 40 a 200 mg/kg. Sendo 

assim, todos os tratamentos, bem como os anos de avaliação apresentaram teores 

adequados. 

 
TABELA 6 – Teores médios de manganês (Mn) e de zinco (Zn) foliares do capim- 

Mombaça fertilizado com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral 

no período das águas. Goiânia, GO. 2004 a 2006 

 

 Mn (mg/kg) Zn (mg/kg) 
Tratamentos Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média 

Test (PK) 101,21  54,81 78,01 b 15,88  21,98  18,93 a 
T M (NPK) 123,80  83,40 103,60 a 17,36  24,08  20,72 a 
T 100 (m3) 103,37  45,98  74,68 b 17,17  28,60  22,88 a 
T 150 (m3) 102,95  51,67  77,13 b 17,53  27,06  22,30 a 
T 200 (m3) 104,40  58,16  81,28 ab 19,48  24,45  21,96 a 

Média 107,14 A 58,80 B  17,49 B 25,23 A  
CV (%) 25,48 25,54 

 a>b (P<0,05) 
 A>B (P<0,05)  
 As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 
 mg/kg = ppm 



 45

Considerando os teores de Zn foliares, o 2º ano de avaliação apresentou 

teor médio de Zn foliar estatisticamente superior (P<0,05) ao 1º ano de avaliação. 

Sabe-se que o pH alcalino prejudica a disponibilidade e aborção do Zn, no entanto, 

este fato não ocorreu no experimento. Isto explica a situação do 2º ano ter 

apresentado teor superior, pois o pH do solo estava ácido, o que provavelmente 

contribuiu para maior disponibilidade de Zn, aumentando a sua absorção pela planta. 

Para OLIVEIRA (2004) os teores adequados de Zn, para Panicum maximum, variam 

de 20 a 50 mg/kg. Sendo assim, o 2º ano de avaliação, bem como os tratamentos 

minerais e orgânicos produziram teores de Zn adequados. 
PINHEIRO (2006) avaliou o efeito da utilização de DLS (100, 150 e 200 

m3/ha/ano) na recuperação de pastagens de Brachiaria brizantha cv. Marandu e 

constatou que houve um incremento na concentração de Cu e de Zn, com o aumento 

das doses de DLS, sendo que estes variaram de 8 a 9 mg/kg e de 25 a 28 mg/kg, 

respectivamente. Observou também que não houve efeito significativo entre os 

tratamentos adotados para os teores de Fe foliares, permanecendo estes em torno 

de 174 a 187 mg/kg. Em relação ao Mn, constatou-se que os tratamentos orgânicos 

produziram teores significativamente inferiores quando comparados com os minerais, 

variando de 66 a 105 mg/kg.  
No entanto, ROSA et al. (2004 a e b) observaram que os teores de Cu (6 a 8 

mg/kg), Fe (182 a 238 mg/kg) e Zn (18 a 41 mg/kg) não foram influenciados nem 

pela fertilização mineral, nem pela fertilização orgânica. Os tratamentos minerais 

(PK) e (NPK) possibilitaram maiores teores de Mn foliar (variando de 102 a 145 

mg/kg).  

Conclui-se que os teores médios de Cu, de Fe e de Mn estariam suprindo de 

forma satisfatória as necessidades de bovinos de corte e de bovinos de leite 

(Anexos-Quadro 7). Porém os teores de Fe encontrados (Tabela 5) estão bem acima 

do limite, que é em torno de 50 mg/kg. Porém, com relação ao nível de toxidez, 

segundo o NRC (1996), este valor é de 1000 mg/kg, portanto, todos os valores 

encontrados estão abaixo de tal nível. Os teores médios de Zn foliares encontrados 

estão abaixo do recomendado para bovinos de corte e para bovinos de leite (Anexos-

Quadro 7). A deficiência de Zn pode causar em bovinos um distúrbio (paraqueratose 
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hereditária) que prejudica a absorção de Zn pela mucosa intestinal (TOKARNIA et 

al., 2006). No entanto, o problema poderia ser resolvido utilizando-se a 

suplementação mineral. 
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2.4 CONCLUSÕES  
 
 

A fertilização com dejetos líquidos de suínos não foi capaz de substituir a 

fertilização com adubo mineral, no 1º ano de avaliação, porém foi capaz no 2º ano de 

avaliação. 

A fertilização com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral não 

influenciaram a composição bromatológica, porém foram significativas para a 

composição química. 

A dose de 200 m3/ha/ano pode substituir a fertilização mineral do tratamento 

NPK.  
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CAPÍTULO 3. PRODUÇÃO DE MASSA SECA E COMPOSIÇÃO QUÍMICO-
BROMATOLÓGICA DE Panicum maximum CV. MOMBAÇA 
FERTILIZADO COM DEJETOS LÍQUIDOS DE SUÍNOS E ADUBO 
MINERAL SOB IRRIGAÇÃO 

 

 

RESUMO 
 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a produção de massa seca (PMS) e 
composição químico-bromatológica de Panicum maximum Jacq. cv. Mombaça 
fertilizado com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral, sob irrigação, na época 
seca durante dois anos consecutivos. O experimento foi conduzido no período de 
abril a setembro de 2005, e no período de maio a agosto de 2006. Avaliou-se o efeito 
residual dos seguintes tratamentos: Testemunha=reposição de 3,5 kg/ha de P2O5 e 
18 kg/ha de K2O/t de massa seca de forragem colhida/ha; TQ=reposição de 3,5 
kg/ha de P2O5, 18 kg/ha de K2O/t de massa seca de forragem colhida/ha e 300 
kg/ha/ano de N; T100=100 m3/ha/ano de DLS; T150=150 m3/ha/ano de DLS; 
T200=200 m3/ha/ano de DLS, sob as condições de sequeiro e irrigação. O sistema 
de irrigação empregado foi de microaspersão setorial. Fez-se o manejo da irrigação 
com base na evaporação do tanque Classe A. As lâminas aplicadas correponderam 
a 100% da evapotranspiração potencial da cultura. Os cortes foram realizados a 
cada 28 dias à 0,30 m do solo. Foram determinadas: a produção de massa seca e a 
composição químico-bromatológica na época seca de cada ano avaliado. O 
delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com parcelas 
subdivididas no tempo. As parcelas foram constituídas pela combinação dos 
tratamentos de fertilização e irrigação e as sub-parcelas pelos anos de avaliação. A 
fertilização orgânica com DLS foi capaz de substituir a fertilização química, 
comprovando o efeito residual do adubo orgânico. A irrigação proporcionou melhor 
PMS na época seca. A composição químico-bromatológica foi influenciada pelos 
tratamentos de fertilização, bem como pelos de irrigação, nos dois anos consecutivos 
de avaliação. A melhor resposta foi obtida com a utilização de 200 m3/ha/ano de 
DLS. 

 

Palavras-Chaves: estacionalidade, fertilização orgânica, fibra, minerais, proteína 
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CHAPTER 3. PRODUCTION OF DRY MASS AND COMPOSITION CHEMICAL-
BROMATOLOGIC OF Panicum maximum CV. MOMBAÇA 
FERTILIZED WITH LIQUID PIG WASTE AND MINERAL FERTILIZE 
UNDER IRRIGATION   

 
   

ABSTRACT 
 

The objective of that work was to evaluate the production of dry mass (PDM) 
and composition chemical-bromatologic of Panicum maximum Jacq. cv. Mombaça 
fertilized with liquid pig waste and mineral fertilizer under irrigation, at that time 
drought for two consecutive years. The experiment was led in the period of April to 
September of 2005, and in the period May to August of 2006. The residual effect of 
the following treatments was evaluated: it testifies=replacement of 3,5 kg/ha of P2O5 
and 18 kg/ha of K2O/t of dry mass of forage colhid/ha; TQ=replacement of 3,5 kg/ha 
of P2O5, 18 kg/ha of K2O/t of dry mass of forage colhid/ha and 300 kg/ha/year of N; 
T100=100 m3/ha/ano of LPW; T150= 150 m3/ha/year of LPW; T200=200 m3/ha/year 
of LPW, under the sequeiro conditions and irrigation. The employed overhead 
irrigation was of sectorial microaspersion. It was made the handling of the irrigation 
with base in the evaporation of the tank Class A. The sheets applied correponderam 
to 100% of the potential evapotranspiração of the culture. The cuts were 
accomplished every 28 days to 0,30 m of the soil. They were certain: production of 
dry mass and composition chemical-bromatologic at that time drought of every 
appraised year. The used experimental delineamento was it of blocks casualizads 
with portions subdivided in the time. The portions were constituted by the combination 
of the fertilization treatments and irrigation and the sub-portions by the years of 
evaluation. The organic fertilization with LPW was capable to substitute the chemical 
fertilization, proving the residual effect of the organic fertilizer. The irrigation provided 
better PDM at that time drought. The composition chemical-bromatologic it was 
influenced by the fetilization treatments, as well as for the of irrigation, in the two 
consecutive years of evaluation. The best answer was obtained with the use of 200 
m3/ha/ano of DLS. 
 

 

Key-words: estacionality, fibry, minerals, organic fertilization, protein 
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3.1 INTRODUÇÃO  
 

 

A suinocultura é uma atividade que tem se expandido bastante em Goiás, 

em conseqüência são gerados anualmente, cerca de 3,2 milhões de m3 de dejetos 

líquidos/ano (KONZEN, 2006). Estes, produzem odores característicos à criação, 

causam alta poluição dos mananciais e várias doenças. Deve-se buscar meios para 

a utilização dos DLS, de forma racional e econômica, a fim de minimizar os efeitos 

prejudiciais destes.  

A redução do volume, o tratamento e a utilização adequada dos dejetos 

líquidos de suínos (DLS) como fertilizante orgânico são um dos caminhos mais 

rápidos, eficientes e econômicos para a melhoria das condições físicas, químicas e 

biológicas do solo, possivelmente aumentando a produção agrícola e controlando a 

poluição (PERDOMO, 1999). O princípio da qualidade do meio ambiente esta cada 

vez mais presente na vivência diária dos brasileiros e há um consenso em todos os 

setores da sociedade de que o agronegócio deve adotar uma postura quanto à sua 

forma de desenvolvimento. 

Para MIRANDA & SANTOS (1999) os DLS podem ser utilizados na 

fertilização das pastagens e das lavouras, trazendo ganhos econômicos ao produtor 

rural, sem comprometer a qualidade do solo e do meio ambiente. Para isso, é 

fundamental a elaboração de um plano técnico de manejo e adubação, considerando 

a composição química dos dejetos, a área a ser utilizada, a fertilidade, o tipo de solo 

e as exigências nutricionais da cultura a ser implantada.  

A importância das pastagens pode ser facilmente caracterizada, pois estas 

constituem a base dos sistemas de produção de bovinos, o que evidencia a 

necessidade de se buscarem práticas de manejo que resultem em maior eficiência 

desses sistemas. Estima-se que os pastos cultivados no Brasil em área de Cerrado 

ocupam cerca de 49,5 milhões de hectares, sendo Goiás, o estado com maior área 

de pastagens cultivadas (14,2 milhões) (MACEDO, 2005). A estacionalidade na 

produção das forrageiras é uma realidade, porém pode ser amenizada com a 

utilização de irrigação e fertilização. 
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A irrigação de pastagens é uma técnica cuja aplicação vem crescendo, por 

possibilitar elevada eficiência na produção animal em condição de campo, com 

forrageiras de melhor valor nutricional e favorecendo um manejo mais racional do 

sistema de produção animal (AGUIAR, 1998). Tem sido crescente o interesse de 

técnicos e produtores pela busca de informações sobre novas espécies forrageiras 

de alto potencial de produção para serem implantadas em sistemas intensivos de 

pastagem sob irrigação. 

MEDEIROS et al. (2007) avaliaram a PMS do capim-Marandu fertirrigado 

com DLS observaram que a dosagem de 180 m3/ha/ano de DLS aplicados em 

dosagem única (nas formas in natura e fermentado por 45 dias) apresentaram 

melhores produções médias de matéria seca (3 t/ha/ano) quando comparados com a 

fertilização mineral (2,2 t/ha/ano), devido a maior concentração de nutrientes 

presentes nos DLS utilizados e ainda, a interação desses nutrientes com as 

condições climáticas desejadas de luz, temperatura e água. Os autores afirmaram 

ainda que a fertirrigação é uma boa técnica para a aplicação de DLS. 

DRUMOND (2003) desenvolveu experimento para avaliar a PMS do Tifton 

85 submetido à irrigação e adubação com água residuária da suinocultura (água, 50, 

100 e 200 m3/ha/ano). Os resultados obtidos permitiram concluir que os nutrientes 

fornecidos através da dose de 200 m3/ha/ano de água residuária da suinocultura, 

possibilitaram produção da ordem de 5.928 kg de matéria seca da forrageira a cada 

ciclo de 28 dias, ou seja, ocorreu um aumento de cerca de duas vezes na produção 

de MS onde foram aplicados 200 m3/ha/ano de água residuária da suinocultura em 

relação ao tratamento onde foi aplicado somente água. E, ainda que, o sistema de 

irrigação por aspersão em malha é apropriado para aplicação de água residuária da 

suinocultura em pastagem. 

 As pesquisas desenvolvidas no Brasil, com irrigação de pastagens, não 

demonstram a realidade da produção irrigada na região Central do Brasil, havendo 

poucas informações sobre a utilização de DLS em capim-Mombaça associada à 

irrigação. O objetivo desse trabalho foi avaliar a produção de massa seca (PMS) e 

composição químico-bromatológica de Panicum maximum Jacq. cv. Mombaça 
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fertilizado com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral sob irrigação, na época da 

seca durante dois anos consecutivos. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
3.2.1 Localização da área experimental 

 

O experimento foi conduzido na Escola de Agronomia da Universidade 

Federal de Goiás (EA/UFG), localizada na latitude S 16º 36’ e longitude de W 49º 16´ 

e uma altitude de 727 m, no município de Goiânia. Segundo a classificação de 

Köepen, o clima da região é do tipo Aw (quente e semi-úmido, com estação seca 

bem definida dos meses de maio a setembro). A temperatura média anual é de 23,2 

ºC, com média mínima anual de 17,9 ºC. A precipitação média anual da região é de 

1759,9 mm (BRASIL, 1992). 

2.2.2 Histórico anterior e caracterização da área 

Em janeiro de 2002, foram coletadas amostras de solo da área experimental 

(1800 m2) e encaminhadas para o Laboratório de Análise de Solo e Foliar da 

EA/UFG, sendo esse solo classificado como Latossolo Vermelho Distrófico 

Argissólico de textura média. As características químicas e físicas do solo da área 

experimental são apresentadas no Quadro 1. 

QUADRO 1 – Características químicas e textura do solo na implantação da 

pastagem de capim-Mombaça, na profundidade de 0-0,20 m. 

Goiânia/GO. Janeiro/2002   

pH Ca Mg Al H+Al CTC P* K MO V 
(CaCl2) cmolc/dm3  mg/dm3 g/kg (%) 

5,1 2,0 1,3 0,0 3,2 7,0 3,0 147 19 54 
Argila (dag/dm3)                          Silte (dag/dm3)                                   Areia (dag/dm3) 
         37,0                                             9,0                                                      54,0 
* = extraído com Mehlich 1 
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A área foi preparada convencionalmente com aração (arado de disco) e 

gradagem (grade niveladora). Não houve necessidade de calagem. Fez-se a 

semeadura da forrageira em janeiro/2002, com sementes de valor cultural (VC) da 

ordem de 32% e espaçamento entre linhas de 0,30 m. Foram aplicados 110 kg/ha de 

P2O5 (superfosfato simples) mais 50 kg/ha de FTE (BR 12), manualmente na linha, 

por ocasião da semeadura. Realizou-se fertilização nitrogenada de cobertura em 

toda a área experimental, 35 dias após o plantio, utilizando-se 40 kg/ha de N (sulfato 

de amônio), de acordo com VILELA et al. (2004). 

No período de janeiro a outubro/2002, foi conduzido nesta área um 

experimento para avaliar a produção de massa seca e a composição bromatológica 

do capim-Mombaça, utilizando irrigação por gotejamento e fertilização nitrogenada. O 

Quadro 2 apresenta os resultados da análise de solo no término desse experimento. 

QUADRO 2 – Características químicas do solo com capim-Mombaça, na 

profundidade de 0-0,20 m. Goiânia/GO. Novembro/2002 

pH Ca Mg Al H+Al CTC P* K MO V 
CaCl2 cmolc/dm3 mg/dm3 g/kg (%) 

4,7 2,2 0,6 0,0 4,1 7,0 6,5 59 31 33,2
* = extraído com Mehlich 1 

Em julho de 2002 fez-se calagem corretiva da área em cobertura utilizando 1 

t/ha de calcário dolomítico calcinado (PRNT = 130%), a fim de elevar a saturação por 

bases para 60%. Foram aplicados 15 kg/ha de K2O (cloreto de potássio) e 65 kg/ha 

de P2O5 (superfosfato simples) a lanço, seguindo as recomendações de VILELA et 

al. (2004). No período de novembro de 2002 a abril de 2003 foi conduzido outro 

experimento na mesma área para avaliar o efeito do adubo nitrogenado através da 

produção de massa seca e composição químico-bromatológica do capim-Mombaça. 
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3.2.3 Implantação do experimento 

Antes do início do experimento (Março/2004), fez-se análise do solo para 

verificação das suas características químicas, cujo resultado está expresso no 

Quadro 3. 

QUADRO 3 – Características químicas do solo com capim-Mombaça, na 

profundidade de 0-0,10 m. Goiânia/GO. Março/2004 

pH Ca Mg Al H+Al CTC P* K MO V 
CaCl2 cmolc/dm3 mg/dm3 g/kg (%) 

5,2 2,9 1,1 0,0 5,3 9,6 2,6 65 11 47,4 
* = extraído com Mehlich 1 

Considerando os resultados apresentados anteriormente, fez-se a correção 

da fertilidade do solo em julho de 2004, com aplicação a lanço de 0,45 t/ha de 

calcário Filer (PRNT = 130%), a fim de elevar a saturação por bases para 60%, 105 

kg/ha de P2O5 (superfosfato simples) e 50 kg/ha de FTE BR 12, seguindo as 

recomendações de VILELA et al. (2004). 

3.2.4 Condução do experimento  

O período experimental compreendeu a época da seca de dois anos 

consecutivos, sendo de abril a setembro/2005 e de maio a agosto/2006. Nesses 

períodos, foram registradas as temperaturas médias das máximas e das mínimas, a 

insolação, a umidade relativa do ar e as precipitações pluviais, pela Estação 

Meteorológica situada na EA/UFG (Quadro 4). 
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QUADRO 4 – Variáveis climáticas observadas no experimento com capim-Mombaça 

fertilizado com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral sob 

irrigação na época seca no 1º ano e no 2º ano de avaliação. 

Goiânia/GO. Abril a setembro/2005 e maio a agosto/2006 

Mês/Ano Temperatura 
máxima (˚C) 

Temperatura 
média (˚C) 

Temperatura
mínima (˚C) 

Insolação 
(h) 

Umidade 
relativa (%) 

Precipipitação 
total (mm) 

Abr/2005 31,7 25,3 18,9 219,2 89 47,4 
Mai/2005 30,0 23,0 16,0 251,2 88 32,4 
Jun/2005 29,5 23,7 14,8 224,1 86 2,0 
Jul/2005 30,0 22,1 14,2 248,8 83 0,0 
Ago/2005 32,2 22,9 13,7 261,7 84 1,4 
Set/2005 33,6 25,4 17,2 192,5 83 41,4 
Mai/2006 29,6 20,7 11,9 241,7 86 22,0 
Jun/2006 29,2 20,0 10,8 254,1 86 0,0 
Jul/2006 30,0 19,9 9,9 248,9 83 0,0 
Ago/2006 32,0 22,2 12,5 268,2 81 1,6 

Os cortes foram realizados nas parcelas a cada 28 dias (Quadro 5), com 

algumas exceções (descritas abaixo), sendo a forragem cortada com cutelo a uma 

altura de 0,30 m do solo de acordo com metodologia proposta por FAVORETTO et 

al., (1994). O experimento era constituído de 40 parcelas, sendo 20 irrigadas e 20 

sequeiro. Na época seca do 1º ano de avaliação, o intervalo do 2o com o 3o corte foi 

de 84 dias, pois o capim não apresentou crescimento, nem mesmo nas parcelas 

irrigadas. Na época seca do 2º ano de avaliação, o mesmo fato ocorreu, porém entre 

o 1o e o 2o corte, que ocorreu com intervalo de 56 dias. A área útil avaliada constituiu-

se das cinco linhas internas (com 1 metro de comprimento cada) de cada parcela 

experimental, perfazendo uma área de 1,5 m2. Após cada corte de avaliação da 

forrageira, foi realizado o corte das bordaduras da área experimental (0,30 m do solo) 

e em seguida o resíduo foi retirado.  
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QUADRO 5 – Datas dos cortes de avaliação realizados no experimento com capim- 

Mombaça fertilizado com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral 

sob irrigação na época seca. Goiânia/GO. Abril a setembro/2005 e 

maio a setembro/2006 

Evento Data 
1o corte de avaliação 12/04/2005 
2o corte de avaliação 11/05/2005 
3o corte de avaliação 03/08/2005 
4o corte de avaliação 30/08/2005 
5o corte de avaliação 27/09/2005 

Evento Data 
1o corte de avaliação 09/05/2006 
2o corte de avaliação 04/07/2006 
3o corte de avaliação 29/08/2006 

3.2.5. Tratamentos utilizados 

Os tratamentos de fertilização utilizados foram os mesmos dos experimentos 

da época das chuvas, porém na época seca não foi adicionado nem fertilizante 

mineral, nem fertilizante orgânico, avaliou-se o efeito residual das doses aplicadas na 

época das águas. O experimento constitui-se de cinco tratamentos de fertilização: 

Testemunha=reposição de 3,5 kg/ha de P2O5 e 18 kg/ha de K2O/t de mssaa seca de 

forragem colhida; 

TQ=reposição de 3,5 kg /ha de P2O5, 18 kg/ha de K2O /t de massa seca de forragem 

colhida e 300 kg/ha/ano de N; 

T100=100 m3/ha/ano de dejetos líquidos de suínos;  

T150=150 m3/ha/ano de dejetos líquidos de suínos;  

T200=200 m3/ha/ano de dejetos líquidos de suínos ;  

Os tratamentos de fertilização foram avaliados sob as condições de irrigação 

(I) e de sequeiro (S). O sistema de irrigação empregado no experimento foi 

microaspersão setorial, utilizando-se microaspersores setoriais com jato direcionado 

e espaçamento de 3 x 4 m. O volume de água aplicado por microaspersor 

correspondeu a intensidade de aplicação de 25 mm/h com pressão de serviço de 5 

mca. Fez-se o manejo da irrigação com base na evaporação do tanque Classe A 
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(ECA). As lâminas aplicadas correponderam a 100% da evapotranspiração potencial 

da cultura (ETpc). A irrigação foi realizada sempre que a ETpc acumulada em um 

determinado período, aproximou-se de 50% da capacidade de armazenamento de 

água no solo, até a profundidade de 0,40 m (Anexos-Quadros 3 e 4). 

A ETpc foi calculada pela seguinte fórmula: 

 ETpc= ECA x Kc x Kp, onde: 

ETpc: evapotranspiração potencial da cultura (mm). 

ECA: Evaporação do tanque Classe A (mm). 

Kc: Coeficiente da cultura, em função de dias após o corte (LOURENÇO et 
al., 2001). 

 Kp: Coeficiente do tanque Classe A. 

O Kc utilizado foi o descrito por LOURENÇO et al. (2001), para a cultura de 

capim Panicum maximum cv. Tanzânia, para diferentes dias após o corte. 

A capacidade de armazenamento de água no solo foi determinada por: 

 CA= (θcc-θpmp)Z 

 Onde: 

 CA: Capacidade de armazenamento de água no solo (mm); 

 θcc: Umidade do solo na sua capacidade máxima de reter água (tensão 10 

kPa), m3/m3; 

 θpmp: Umidade do solo no ponto de murcha permanente (tensão 1500 kPa), 

m3/m3; 

 Z= Profundidade do solo considerada (mm). 

3.2.6 Avaliação da forrageira 

 

A forragem colhida de cada parcela foi acondicionada em sacos plásticos, 

identificada e pesada, sendo posteriormente retirada uma amostra (500 g), pesada e 
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enviada ao Laboratório de Nutrição Animal Professor Francisco E. Galvão do 

Departamento de Produção Animal (DPA) da Escola de Veterinária (EV/UFG), onde 

foram secadas em estufa com ventilação de ar forçada, com temperaturas de 58 a 

65o C por 48 horas, para determinação da matéria seca parcial, conforme 

metodologia de SILVA & QUEIROZ (2002). 

Após a secagem, as amostras foram moídas em moinho tipo Willey, com 

peneira de 1 mm, armazenadas em saquinhos de plástico e identificadas. Em 

seguida, fez-se uma amostra composta do material resultante dos cortes realizados 

em função dos tratamentos utilizados em cada ano de avaliação. Foram realizadas 

as análises bromatológicas para determinação dos teores de PB, de FDN e de FDA 

conforme as metodologias de SILVA & QUEIROZ (2002), no Laboratório de Nutrição 

Animal (DPA/EV/UFG). 

No Laboratório de Solos e Análises Foliares (EA/UFG), foram realizadas as 

análises químicas foliares para determinação dos teores de N, de P, de K, de Ca, de 

Mg, de S, de Fe, de Cu, de Mn e de Zn. O N foi determinado pelo método de 

Kjeldahl, o P, por colorimetria de azul de molibdênio, o K, por fotometria de chama de 

emissão, o S, por turbitimetria e, o Ca, o Mg, o Cu, o Fe, o Mn e o Zn, por 

espectofotometria de absorção atômica (MALAVOLTA et al., 1997).  

3.2.7 Análises Estatísticas 

 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com 

parcelas subdivididas no tempo (GOMES, 1987). As parcelas foram constituídas pela 

combinação dos tratamentos de fertilização e irrigação e as sub-parcelas pelos anos 

de avaliação.  

Os resultados obtidos no experimento foram tabulados em programas de 

planilhas eletrônicas e submetidos à análise de variância, Teste F e Teste de Tukey 

a 5% de significância. Para a análise de dados utilizou-se o programa estatístico SAS 

(2001, versão 8.0). Para a variável PMS trabalhou-se com a produção média 
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acumulada em cada ano de avaliação. Para as variáveis FDN, FDA, N, P, K, Ca, Mg, 

S, Cu, Fe, Mn e Zn foi feita uma amostra composta da forragem colhida nos cortes 

realizados em função dos tratamentos utilizados em cada ano de avaliação. 

 Modelo matemático para o experimento 

 Yijklm= m +  Bi + Adj + Ik + Al + (Ad x I)jk + Eaijk + (Ad x A)jl +  (I x A)kl + (Ad x I x 
A)jkl + Ebijklm 

 Yijklm  conjunto das variáveis dependentes 

 m  média geral 

 Bi  efeito do i-ésimo bloco (i= 1,2,3,4) 

 Adj  efeito da j-ésima adubação (j= 1,2,3,4,5) 

 Ik  efeito da k-ésima irrigação (k= 1,2) 

 Al  efeito do l-ésimo ano (l= 1,2) 

 (Ad x I)jk  interação da j-ésima adubação (j= 1,2,3,4,5) com a k-ésima 
irrigação (k= 1,2) 

 Eaijk   erro a  (B x Ad x I) 

 (Ad x A)jl  interação da j-ésima adubação (j= 1,2,3,4,5) com o l-ésimo ano (l= 
1,2) 

(I x A)kl  interação da k-ésima irrigação (k= 1,2) com o l-ésimo ano (l= 1,2) 

(Ad x I x A)jkl  interação da j-ésima adubação (j= 1,2,3,4,5) com a k-ésima 

irrigação (l= 1,2) e com o l-ésimo ano 

Ebijklm  erro b, NID (0,S2) 

NID  os erros tem distribuição normal e são independentemente distribuídos, 

com erro = 0 e variância = S2 
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O esquema de análise de variância adotado foi: 

Fonte de variação Grau de liberdade 
Bloco 3 
Adubação 4 
Irrigação 1 
Ano 1 
Interação adubação x irrigação  4 
Erro (a) 27 
Interação adubação x ano 4 
Interação irrigação x ano 1 
Interação adubação x irrigação x ano  4 
Erro (b) 30 
TOTAL 79 
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3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Verifica-se pelos da Tabela 1, que houve interação (P<0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e os anos de avaliação em relação à produção média de 

massa seca no período da seca. As maiores produções de massa seca (PMS) foram 

obtidas no tratamento mineral (NPK) e com a aplicação de 200 m3/ha/ano de DLS 

(no 1º ano de avaliação). No tratamento mineral fez-se a reposição de N na forma 

mineral e o tratamento com a aplicação de 200 m3/ha/ano de DLS, foi o que recebeu 

maior quantidade de N orgânico. Sabe-se que o N acelera o crescimento, o 

perfilhamento, a produção de folhas e consequentemente a expansão da parte 

aérea.  

 
TABELA 1 – Produção média de massa seca (PMS) dos cortes realizados no capim- 

Mombaça fertilizado com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral no 

período da seca. Goiânia, GO. 2005/2006 

 

PMS (kg/ha)  
Tratamentos Ano 1 Ano 2 Média 

Test (PK) 340 Ab 220 Ac 280 
T M (NPK) 881 Ba 1.072 Aa 976 

T 100 (m3/ha) 330 Bb 627 Ab 479 
T 150 (m3/ha) 442 Bb 828 Aab 635 
T 200 (m3/ha) 617 Bab 978 Aab 797 

Média 522  745   
CV (%) 30,12  

a>b>c (P<0,05)  
A>B (P<0,05) 
As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de 
linha. 

 

MEDEIROS et al. (2007) avaliaram a PMS do capim-Marandu fertirrigado 

com DLS observaram que a aplicação de 180 m3/ha/ano de DLS em dosagem única 

(nas formas in natura e fermentado por 45 dias) proporcionaram melhores produções 
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médias de matéria seca quando comparados com a fertilização mineral, devido a 

maior concentração de nutrientes presentes nos DLS utilizados. 

No 2º ano de avaliação, o tratamento mineral (NPK) e os tratamentos com a 

aplicação de 200 e 150 m3/ha/ano de DLS apresentaram incremento significativo 

(P<0,05) na PMS, quando comparados com os demais tratamentos. É necessário 

considerar que o experimento conduzido na época seca do ano foi continuação do 

experimento da época das águas, então avaliou-se o efeito residual de todos os 

tratamentos de fertilização, pois todo adubo foi aplicado no período das águas de 

cada ano. Possivelmente isso acarretou produção equivalente nesses tratamentos, 

mesmo que os tratamentos orgânicos tenham recebido quantidades menores de N 

(100 m3=54 kg de N/ha; 150 m3=81 kg de N/ha; 200 m3=108 kg de N/ha) e 

apresentarem menor eficiência na liberação de N. Isso justifica o aumento que 

ocorreu na PMS de acordo com o aumento da dose de DLS aplicada. 

Observa-se pelos dados das Tabelas 1 e 2, que no 2º ano de avaliação 

ocoreram incrementos significativos (P<0,05) na PMS quando comparado com o 1º 

ano, com exceção do tratamento testemunha (Tabela 1). Isso indica o longo efeito 

residual dos DLS, bem como o efeito residual do N no tratamento mineral (Tabela 1). 

Deve-se considerar que o período das águas que antecedeu o período de 

experimentação influenciou os resultados obtidos principalmente no 2º ano de 

avaliação. Tal fato se justifica, pois os DLS apresentam lenta mineralização orgânica. 

Pode-se observar a disponibilidade dos nutrientes, a longo prazo. A lenta 

mineralização dos minerais orgânicos contidos nos DLS, principalmente o N, podem 

ter influenciado os resultados obtidos. 
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TABELA 2 – Produção média de massa seca (PMS) do capim-Mombaça submetido 

aos tratamentos de irrigação (I) e de sequeiro (S) no período da seca. 

Goiânia, GO. 2005/2006 

 

PMS (kg/ha)  
Tratamentos Ano 1 Ano 2 Média 

I 593  839  716 a  
S 451  651  551 b 

Média 522 B 745 A  
CV (%) 30,12  

 a>b (P<0,05)  
 A>B (P<0,05)  
 As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro  de 
linha 
  

 

Visualiza-se pelos dados da Tabela 2, que não houve interação (P>0,05) 

entre os tratamentos de irrigação e de sequeiro e os anos de avaliação em relação à 

produção média de massa seca no período da seca. A utilização da irrigação 

permitiu aumento significativo (P<0,05) na PMS quando comparada com o sequeiro. 

Resultado este, que já era esperado, pois a água é um fator desejável para o 

desenvolvimento da planta forrageira. Mesmo havendo esse incremento nas PMS, 

considerando o experimento geral (Tabela 1 e 2) as produções de MS obtidas 

durante todo o período foram baixas para o capim-Mombaça.  

Pode-se justificar essa baixa PMS pelas condições climáticas ocorridas 

durante o período experimental. Nos meses de junho e julho (2º ano de avaliação), 

não foi possível realizar o corte do capim-Mombaça, porque tanto nas parcelas de 

sequeiro, quanto nas parcelas irrigadas a produção foi nula. Possivelmente, o fator 

que propiciou a baixa PMS, mesmo nas parcelas irrigadas e submetidas a adubação 

orgânica e mineral foi a temperatura (Quadros 4 e 5) que permaneceu abaixo de 

15oC, durante quase todo o período de avaliação. De nada adianta adicionar água e 

adubo, se as condições climáticas não contribuírem para a produção da planta 

forrageira. Sabe-se que temperaturas inferiores a 15ºC reduzem o crescimento de 

gramíneas tropicais (SKERMAM & RIVEROS, 1992). 
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RUGGIERO (2003) avaliou as melhores combinações de diferentes lâminas 

de água (sem irrigação, 30%, 60%, 90% e 120% da evapotranspiração potencial da 

cultura (ETpc), aplicados por gotejamento) e de doses de nitrogênio (100, 200, 300 e 

400 kg/ha/ano) na produção de matéria seca (t/ha) do capim-Mombaça. A autora 

constatou que o acúmulo de MS nos meses de déficit hídrico para a aplicação de 

90% da ETpc, adubada com 400 kg/ha/ano de N foi de 1,36 t/ha, correspondeu a um 

acréscimo de produção de aproximadamente 152% em relação às parcelas sem 

irrigação (0,54 t/ha). Concluiu ainda que, as baixas temperaturas interferiram na 

PMS. Resultados estes que concordam com os encontrados. 

Observa-se pelos dados das Tabelas 3 e 4, que não houve interação 

(P>0,05) entre os tratamentos de fertilização e os anos de avaliação e também entre 

os tratamentos de irrigação e de sequeiro e os anos de avaliação, para os teores 

médios de PB no período da seca. Resultado diferente do esperado, pois esperava-

se que com a adição de N ao solo (tanto na forma mineral, quanto na forma 

orgânica) resultasse em incrementos nos teores foliares de PB. O 2º ano de 

avaliação (Tabelas 3 e 4) proporcionou teores de PB significativamante (P<0,05) 

superiores, o que pode ser evidencido pelo efeito residual dos tratamentos, tanto 

mineral, quanto orgânicos, e também da irrigação. Os teores de PB variaram de 8,1 

% a 9,6%, ou seja, estivereram sempre acima de 7%, o que é de extrema 

importância para a produção animal, pois sabe-se que forrageiras tropicais com 

teores de PB abaixo de 7% limitam o seu consumo pelos ruminantes. 

MEDEIROS et al. (2007), observaram que o tratamento mineral e os 

tratamentos com maiores dosagens de DLS (180 a 200 m3/ha/ano) proporcionaram 

aumentos significativos nos teores médios de PB encontrados no capim-Marandu, 

com variação de 9% a 12%. 

RUGGIERO et al. (2006), constatou influencia da irrigação nos teores 

médios de PB, quando avaliou o capim-Mombaça submetido à irrigação e observou 

que a utilização de 90% da ETpc proporcionou incrementos significativos nos teores 

de PB, ficando estes em torno de 12%, porém não observou interação significativa 

entre irrigação e fertilização nitrogenada. 
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Visualiza-se pelos dados da Tabela 3, que houve interação (P<0,05) entre 

os tratamentos de fertilização e os anos de avaliação, para os teores médios de FDA 

e de FDN no período da seca. Considerando os teores de FDA, no 2º ano de 

avaliação, os tratamentos que receberam N (mineral ou orgânico) diferiram 

estatisticamente (P<0,05) do tratamento testemunha. Os teores de FDN, tiveram 

comportamento similar aos teores de FDA, pois os tratamentos que receberam 

maiores quantidades de N (tratamento mineral e 200 m3/ha/ano de DLS) diferiram 

estatisticamente (P<0,05) dos demais. Explica-se tal fato relacionando-o com a PMS, 

pois nesses mesmos tratamentos ocorreu maior PMS, provavelmente o maior 

crescimento do capim resultou no aumento da quantidade de hastes, refletindo 

significativamante na parte fibrosa do capim. Isso também explica o fato do 2º ano de 

avaliação apresentar teores estatisticamente superiores em todos os tratamentos, 

com exceção do testemunha, considerando que este foi o que apresentou menor 

PMS durante o período experimental.  

 



TABELA 3 – Teores médios de proteína bruta (PB), de fibra em detergente ácido (FDA) e de fibra em detergente 

neutro (FDN) do capim-Mombaça fertilizado com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral no período 

da seca. Goiânia, GO. 2005/2006 

 PB (%) FDA (%) FDN (%) 
Tratamentos Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média 

Test (PK) 7,92  9,83  8,88 a 41,77 Aa 41,94 Ab 41,85 66,24 Ba 69,96 Ab 68,10  
T M (NPK) 8,31  9,40  8,85 a 41,14 Ba 44,24 Aa 42,69 66,85 Ba 74,04 Aa 70,45  

T 100 (m3/ha) 8,18  9,56  8,87 a 41,59 Ba 44,20 Aa 42,89 66,74 Ba 70,64 Ab 68,69  
T 150 (m3/ha) 7,90  9,78  8,84 a 41,38 Ba 44,40 Aa 42,89 65,92 Ba 71,31 Ab 68,61  
T 200 (m3/ha) 8,45  9,43  8,94 a 41,14 Ba 46,12 Aa 43,63 66,02 Ba 74,19 Aa 70,10  

Média 8,15 B 9,60 A  41,80  44,72   66,35  72,03   
CV (%) 8,24 4,40 5,56 

 a>b (p<0,05) 
 A>B (P<0,05)  
 As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 

 

TABELA 4 – Teores médios de proteína bruta (PB), de fibra em detergente ácido (FDA) e de fibra em detergente neutro 

(FDN) foliares do capim-Mombaça submetido aos tratamentos de irrigação (I) e de sequeiro (S) no período 

da seca. Goiânia, GO. 2005/2006 

 PB (%) FDA (%) FDN (%) 
Tratamentos Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média  

I 8,26     9,57 8,91 a 41,93 44,31 43,12 a 65,70 71,51 68,60 a 
S       8,05 9,64 8,94 a 41,67 45,14 46,41 a 67,01 72,55 69,78 a 

Média 8,15 B 9,60 A  41,80 B 44,72 A  66,35 B 72,03 A  
CV (%)     8,24 4,40 5,46

A>B (P<0,05)  
 As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 

 

 



Observa-se pelos dados da Tabelas 4, que não houve interação (P<0,05) 

entre os tratamentos de irrigação e de sequeiro e os anos de avaliação, para os 

teores médios de FDA e de FDN no período da seca. O 2° ano de avaliação 

apresentou teores estatisticamente (P<0,05) superiores. Isso provavelmente ocorreu 

em conseqüência do capim ter produzido mais MS no 2º ano, resultando em maior 

crescimento, aumento na quantidade de hastes e consequentemente da parte 

fibrosa. De acordo com VAN SOEST (1994), o uso de fertilizantes nitrogenados nem 

sempre provoca alterações na fração fibrosa das plantas, o que confirma o que foi 

observado neste trabalho, independente da fertilização química ou orgânica, mesmo 

sob as condições de irrigação, os teores de FDA e FDN não foram influenciados.  

RUGGIERO et al. (2006), não observaram influência significativa (P<0,05) 

da irrigação nos teores médios de FDN do capim-Mombaça, permenecendo estes 

em torno de 68% a 76%.   

Através dos dados das Tabelas 5, 6, 7 e 8, verifica-se que não houve 

interação (P>0,05) entre os tratamentos de fertilização e os anos de avaliação e 

também entre os tratamentos de irrigação e de sequeiro e os anos de avaliação, para 

os teores médios de macronutrientes no período da seca. Deduz-se que o 2º ano de 

avaliação concentrou teores de macronutrientes foliares mais elevados que o 1º, e 

que os teores foliares de macronutrientes não foram influenciados (P>0,05) pelos 

tratamentos de fertilização  



TABELA 5 – Teores médios de nitrogênio (N), de fósforo (P) e de potássio (K) foliares do capim-Mombaça fertilizado   

com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral no período da seca. Goiânia, GO. 2005/2006 

 N (dag/kg) P (dag/kg) K (dag/kg) 
Tratamentos Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média  

Test (PK) 1,26  1,55  1,41 a 0,48  0,54  0,51 a 1,13  1,97  1,55 a 
T M (NPK) 1,32  1,50  1,41 a 0,41  0,41  0,41 b 1,16  2,08  1,62 a 

T 100 (m3/ha) 1,30  1,52  1,41 a 0,51  0,44  0,47 a 1,18  2,12  1,68 a 
T 150 (m3/ha) 1,26  1,56  1,41 a 0,52  0,47  0,49 a 1,16  2,14  1,65 a 
T 200 (m3/ha) 1,35  1,53  1,44 a 0,54  0,51  0,53 a 1,25  2,05  1,65 a 

Média 1,30 B 1,53 A  0,49 A 0,47 A  1,17 B 2,07 A  
CV (%) 8,12 14,99 20,81 

 a>b (p<0,05) 
 A>B (p<0,05) 
 As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 
 dag/kg = % 

 

 

TABELA 6 – Teores médios de nitrogênio (N), de fósforo (P) e de potássio (K) foliares do capim-Mombaça submetido 

aos tratamentos de irrigação e de sequeiro no período da seca. Goiânia, GO. 2005/2006 

 N (dag/kg) P (dag/kg) K (dag/kg) 
Tratamentos Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média  

I 1,32      1,53 1,42 a 0,51 0,50 0,61 a 1,17 2,05 1,61 a 
S       1,28 1,54 1,41 a 0,47 0,44 0,46 b 1,18 2,09 1,64 a 

Média 1,30 B 1,53 A  0,49 A 0,47 A  1,17 B 2,07 A  
CV (%) 8,12 14,99 20,81 

 a>b (p<0,05) 
 A>B (p<0,05) 
 As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 
 dag/kg = % 
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TABELA 7 – Teores médios de cálcio (Ca), de magnésio (Mg) e de enxofre (S) foliares do capim-Mombaça fertilizado 

com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral no período da seca. Goiânia, GO. 2005/2006 

 Ca (dag/kg) Mg (dag/kg) S (dag/kg) 
Tratamentos Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média  

Test (PK) 0,78  1,14  0,96 a 0,29  0,35  0,32 a 0,19 0,17 0,18 a 
T M (NPK) 0,81  1,19  1,00 a 0,23  0,35  0,29 a 0,19 0,18 0,19 a 

T 100 (m3/ha) 0,82  1,10  0,96 a 0,27  0,36  0,32 a 0,19 0,17 0,18 a 
T 150 (m3/ha) 0,88  1,02  0,95 a 0,32  0,36  0,34 a 0,19 0,18 0,19 a 
T 200 (m3/ha) 0,81  1,14  0,97 a 0,33  0,32  0,33 a 0,19 0,18 0,19 a 

Média 0,82 B 1,12 A  0,29 B 0,35 A  0,19 A 0,18 B  
CV (%) 17,11 28,00 13,57 

 A>B (p<0,05) 
 As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 
 dag/kg = % 

 

TABELA 8 – Teores médios de cálcio (Ca) (dag/kg), de magnésio (Mg) (dag/kg) e de enxofre (S) (dag/kg) foliares do 

capim-Mombaça submetidos aos tratamentos de irrigação (I) e de sequeiro (S) no período da seca. 

Goiânia, GO. 2005/2006 

 Ca (dag/kg) Mg (dag/kg) S (dag/kg) 
Tratamentos Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média  

I 0,88      1,14 1,01 a 0,30 0,35 0,32 a 0,19 0,18 0,19 a 
S 0,76 1,10 0,93 b 0,28 0,35 0,31 a 0,19 0,18     0,19 a 

Média 0,82 B 1,12 A  0,29 B 0,35 A  0,19 A 0,18 B  
CV (%) 17,11 28,00 13,57 

 a>b (P<0,05) 
 A>B (P<0,05)  
 As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 
 dag/kg = % 

 



utilizados, nem pela irrigação, com exceção dos elementos P e Ca. Muito embora tenham 

sido adicionados ao solo, os tratamentos não inluenciaram nos teores de N, de K, de Mg e 

de S, tanto o mineral, quanto os orgânicos A lenta mineralização dos DLS pode ter 

ocasionado esses resultados, bem como a retenção dos nutrientes no solo, impedindo a 

exportação para a parte aérea da planta. 

Considerando os teores de P foliares encontrados (Tabela 5), estes foram 

influenciados pelos tratamentos de fertilização. Observou-se que o tratamento mineral (NPK) 

apresentou teores significativamente (P<0,05) inferiores quando comparado com os demais. 

De acordo com CECATO et al. (2004) ocorre incremento do teor de P na MS quando se 

aplica N no solo, afirmando que quantidades elevadas de N aplicadas em solo sob 

pastagem, elevam o nível crítico de P na pastagem refletindo em maior produção. Tal fato 

possivelmente ocorreu devido à elevada PMS na planta, o que com certeza proporcionou 

maior diluição deste nutriente na planta, resultando em menores teores de P foliares.  

Observa-se pelos dados das Tabelas 6 e 8, que o tratamento de irrigação produziu 

incrementos significativos (P<0,05) nos teores de P e Ca foliares. Tal fato se explica, pois foi 

adicionado ao solo água, e esta umidade favoreceu a mineralização do P e do Ca na 

solução do solo facilitando sua transformação na forma inorgânica e conseqüente absorção 

pelas raízes da forrageira, o que resultou em aumento dos teores médios de P e de Ca 

foliares nos tratamentos submetidos à irrigação. 

As concentrações foliares de N encontradas em todos os tratamentos de fertilização 

e no 2º ano de avaliação (Tabelas 5 e 6) estão de acordo com as consideradas adequadas 

por OLIVEIRA (2004), para Panicum maximum, que são de 1,5 a 2,5 dag/kg. São 

adequados para Panicum maximum teores foliares de P variando de 0,1 a 0,3 dag/kg, 

permitindo concluir que todos os tratamentos apresentaram teores de P foliares adequados. 

Os teores foliares de K recomendados, para Panicum maximum são de 1,5 a 3,0 dag/kg. Daí 

conclui-se que somente o 1º ano de avaliação não apresentou teores de K adequados, nem 

para os tratamentos de fertilização, nem para os de irrigação. 
Observa-se que os teores foliares de Ca encontrados (Tabelas 7 e 8), estão de 

acordo com os recomendados por OLIVEIRA (2004), para Panicum maximum, que são de 

0,3 a 0,8 dag/kg. Os teores de Mg encontrados neste trabalho estão de acordo com o 

recomendado pelo mesmo autor, para Panicum maximum, que são de 0,1 a 0,5 dag/kg. E os 
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teores médios de S foliares apresentados estão de acordo com recomendado por OLIVEIRA 

(2004), para Panicum maximum, que são de 0,1 a 0,3 dag/kg.  

 Sabe-se que os minerais desempenham importantes funções nos animais. 

Considerando isto, observa-se que os teores médios de P, de K, de Ca e de Mg foliares 

estariam suprindo de forma satisfatória as necessidades de bovinos de corte e de bovinos 

de leite (Anexo – Quadro 7). O S, apresentou teores médios adequados para bovinos de 

corte, porém inadequados para bovinos de leite em lactação (Anexo-Quadro 7). Segundo 

TOKARNIA et al. (2006) não se conhece deficiência de S para bovinos mantidos em regime 

de pasto. 

Observa-se pelos dados das Tabelas 9 e 11, que houve interação (P<0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e os anos de avaliação, em relação aos teores médios de Cu e 

Zn foliares no período da seca. O tratamento com a aplicação de 200 m3/ha/ano de DLS 

diferiu estatisticamente (P<0,05) dos demais utilizados no 1º ano de avaliação. Os 

resultados sugerem incremento na concentração de Cu e de Zn foliar de acordo com 

aumento nas doses de DLS utilizadas, podendo-se inferir que a elevação dos níveis de Cu e 

de Zn aplicados ao solo proporcionaram incrementos nos teores de Cu e Zn foliares. Porém, 

no 2º ano de avaliação, não ocorreram diferenças significativas (P>0,05) entre os 

tratamentos de fertilização. Isto mostra que neste ano não houve influência da concentração 

no solo e na planta. Podendo-se inferir que as maiores quantidades aplicadas ao solo com 

as crescentes doses de dejetos não aumentaram a extração do mesmo na planta. Porém, os 

teores de Cu e de Zn encontrados no 2º ano de avaliação foram estatisticamente (P<0,05) 

superiores aos encontrados no 1º ano. O que sugere acúmulo desses nutrientes no perfil do 

solo.  
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 TABELA 9 – Teores médios de cobre (Cu) e de ferro (Fe) foliares do capim-Mombaça 

fertilizado com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral no período da 

seca. Goiânia, GO. 2005/2006 

 

 Cu (mg/kg) Fe (mg/kg) 
Tratamentos Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média 

Test (PK) 4,93 Bc 13,07 Aa 9,00  295,73  362,82  329,28 a 
T M (NPK) 4,93 Bc 13,04 Aa 8,99 306,75  411,71  359,23 a 

T 100 (m3/ha) 7,87 Bb 12,84 Aa 10,36 295,03  390,19  342,61 a 
T 150 (m3/ha) 8,16 Bb 12,99 Aa 10,57 304,85  387,14  346,00 a 
T 200 (m3/ha) 11,76 Aa 13,01 Aa 12,38 326,50  388,59  357,55 a 

Média 7,53  12,99   305,78 B 388,09 A  
CV (%) 18,95 16,81 

   a>b>c (P<0,05)  
   A>B (P<0,05)  
   As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro  de linha 
   mg/kg = ppm 

 

Verifica-se através das Tabelas 9 e 11, que não houve interação (P>0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e os anos de avaliação em relação aos teores médios de Fe e Mn 

foliares no período da seca. Os tratamentos de adubação não influenciaram (P>0,05) os 

teores de Fe. Resultado este diferente do esperado, principalmente nos tratamentos que 

receberam DLS. Observa-se que maiores quantidades aplicadas ao solo não aumentaram a 

extração dos mesmos nutrientes pela planta. O 2º ano de avaliação apresentou teor médio 

de Fe foliar estatisticamente superior (P<0,05) ao 1º, mostrando que houve influência da 

concentração do nutriente no solo e na MS da planta. Em relação aos teores de Mn foliares, 

conclui-se que o tratamento mineral (NPK) proporcionou teores superiores, resultado este, 

conflitante com o esperado, pois RESENDE (2005) afirmou que existe uma relação direta e 

inversa entre os nutrientes Fe e Mn, onde altas concentrações de Fe podem induzir menor 

absorção de Mn. 
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TABELA 10 – Teores médios de cobre (Cu) e de ferro (Fe) foliares do capim-Mombaça 

submetido aos tratamentos de irrigação (I) e de sequeiro (S) no período da 

seca. Goiânia, GO. 2005/2006 

 

Tratamentos Cu (mg/kg) Fe (mg/kg) 
I 7,43 13,29 10,36 a 288,68 389,68 339,19 a 
S 7,64 12,68 10,16 b 322,86 386,50 354,68 a 

Média 7,53 B 12,99 A  305,78 B 388,09 A  
CV (%) 18,95 16,81 

   a>b (P<0,05)  
   A>B (P<0,05)  
   As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 
   mg/kg = ppm 

 

Verifica-se pelos dados das Tabelas 10 e 12, que não houve interação (P>0,05) 

entre os tratamentos de irrigação e de sequeiro e os anos de avaliação em relação aos 

teores médios de micronutrientes foliares no período da seca. Não houve efeito significativo 

(P>0,05) para os tratamentos de irrigação em relação aos teores de micronutrientes foliares, 

com exceção do Cu. O tratamento irrigado possibilitou teores de Cu mais elevados. Este fato 

pode ser explicado pela adição de água nos tratametnos irrigados, o que facilitou a absorção 

do Cu pelas raízes das plantas forrageiras, resultando em em maior exportação deste 

nutriente para a MS. Considerando os micronutrientes Cu, Fe e Zn, o 2º ano de avaliação 

apresentou teores foliares significativamante (P<0,05) superiores. Tal fato sugere acúmulo 

desses micronutrientes no perfil do solo e conseqüente exportação para a MS foliar, 

resultando em incrementos nos teores médios foliares desses micronutrientes. 
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TABELA 11 – Teores médios de manganês (Mn) e de zinco (Zn) (mg/kg) foliares do capim-

Mombaça fertilizado com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral no 

período da seca. Goiânia, GO. 2005/2006 

 

 Mn (mg/kg) Zn (mg/kg) 
Tratamentos Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média 

Test (PK) 73,15  74,30  77,21 ab 13,01 Bb 21,47 Aa 17,24 
T M (NPK) 63,02  75,60  94,98 a 13,71 Bb 22,20 Aa 17,96 
T 100 (m3) 70,08  85,12  73,72 b 15,41 Bab 21,23  Aa 18,32 
T 150 (m3) 74,58  79,83  69,31 b 15,82 Bab 21,72 Aa 18,77 
T 200 (m3) 102,80  87,17  77,60 ab 19,28 Aa 22,86 Aa 21,07 

Média 76,73 A 80,41 A  15,45  21,90   
CV (%) 28,19 11,69 

   a>b (P<0,05)  
   A>B (P<0,05)  
   As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 
   mg/kg = ppm 

 
Os teores de Cu recomendados por OLIVEIRA (2004), para Panicum maximum, são 

de 4 a 14 mg/kg. Todos os anos de avaliação, bem como os tratamentos de fertilização e 

irrigação produziram teores de Cu foliares adequados. Para o Fe o mesmo autor recomenda 

teores de 50 a 200 mg/kg como adequado, para Panicum maximum. Verifica-se em todos os 

tratamentos, independente de fertilização, de irrigação e do ano de avaliação, os teores de 

Fe foliares apresentaram-se além dos recomendados. Para o Mn e o Zn o mesmo autor 

recomenda, para Panicum maximum, teores variando de 40 a 200 e de 20 a 50 mg/kg, 

respectivamente. Assim, em todos os tratamentos de fertilização e de irrigação, bem como 

os anos de irrigação, produziram teores de Mn adequados. Para o Zn, apenas o tratamento 

orgânico com a aplicação de 200 m3/ha/ano e o 2º ano de avaliação produziram teores 

médios foliares recomendados. 
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TABELA 12 – Teores médios de manganês (Mn) e de zinco (Zn) foliares do capim-

Mombaça submetido aos tratamentos de irrigação e de sequeiro no período 

da seca. Goiânia, GO. 2005/2006 

 

 Mn (mg/kg) Zn (mg/kg) 
Tratamentos Ano 1 Ano 2 Média Ano 1 Ano 2 Média 

I 81,90 83,67 82,78 a 15,33 22,63 18,98 a 
S 71,56 77,14 74,35 a 15,56 21,16 18,36 a 

Média 76,73 A 80,41 A  15,45 B 21,90 A  
CV (%) 28,19 11,69 

   A>B (P<0,05)  
   As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 
   mg/kg = ppm 

 

Conclui-se que os teores médios de Cu (Tabelas 9 e 10) estariam suprindo de 

forma satisfatória as necessidades de bovinos de corte e de bovinos de leite, com exceção 

do 1º ano de avaliação e dos tratamentos testemunha e mineral (Anexos-Quadro 7). 

Segundo TOKARNIA et al., (2006) a deficiência de Cu é um dos quadros mais 

característicos dos bovinos no Brasil. Os teores de Fe e Mn encontrados (Tabelas 9, 10, 11 

e 12) estão bem acima dos recomendados. Porém, com relação ao nível de toxidez, 

segundo o NRC (1996), todos os valores encontrados estão abaixo do nível tóxico para 

ruminantes. Os teores médios de Zn foliares encontrados estão abaixo do recomendado 

para bovinos de corte e para bovinos de leite (Anexos-Quadro 7). A deficiência de Zn pode 

causar em bovinos um distúrbio (paraqueratose hereditária) que prejudica a absorção de Zn 

pela mucosa intestinal (TOKARNIA et al., 2006). No entanto, o problema poderia ser 

resolvido utilizando-se a suplementação mineral. 
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3.4 CONCLUSÕES 
 

 

 A fertilização com dejetos líquidos de suínos foi capaz de substituir a fertilização com 

adubo mineral comprovando o efeito residual do adubo orgânico.  

A irrigação proporcionou melhor produção de massa seca. 

A fertilização com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral, bem como a irrigação 

influenciaram a composição químico-bromatológica. A melhor resposta foi obtida com a 

aplicação de 200 m3/ha/ano de dejetos líquidos de suínos.  
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CAPÍTULO 4 . PRODUÇÃO DE MASSA SECA E ATRIBUTOS QUÍMICOS DE SOLOS 
COM Panicum maximum CV. MOMBAÇA FERTILIZADO COM DEJETOS 
LÍQUIDOS DE SUÍNOS E ADUBO MINERAL SOB IRRIGAÇÃO 

 
 

RESUMO 
 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar os efeitos da fertilização com dejetos líquidos de 
suínos (DLS), adubo mineral e irrigação sobre a produção de massa seca total (período das 
chuvas + seca) do capim-Mombaça durante dois anos consecutivos e sobre os atributos 
químicos de solos com capim-Mombaça em diferentes profundidades, antes do início do 
experimento (2004), com um ano (2005) e no final do experimento (2006).  O experimento 
foi conduzido no período de outubro/2004 a setembro/2005 (1º ano de avaliação) e de 
setembro/2005 a agosto/2006 (2º ano de avaliação). Avaliaram-se os seguintes tratamentos: 
Testemunha=reposição de 3,5 kg/ha de P2O5 e 18 kg/ha de K2O/t de massa seca de 
forragem colhida/ha; TQ=reposição de 3,5 kg/ha de P2O5, 18 kg/ha de K2O/t de massa seca 
de forragem colhida/ha e 300 kg/ha/ano de N; T100=100 m3/ha/ano de DLS; T150= 150 
m3/ha/ano de DLS; T200=200 m3/ha/ano de DLS, sob as condições de sequeiro e irrigado. O 
sistema de irrigação empregado foi de microaspersão setorial. Fez-se o manejo da irrigação 
com base na evaporação do Tanque Classe A. As lâminas aplicadas corresponderam a 
100% da evapotranspiração potencial da cultura. Os cortes foram realizados a cada 28 dias 
à 0,30 m do solo. As profundidades de amostragem do solo foram: 0-0,05, 0,05-0,10, 0,10-
0,20, 0,20-0,40 e 0,40-0,60 m, nas quais determinaram-se os teores de MO, de pH, de 
saturação por bases, de CTC, de P, de K, de Ca, de Mg, de Cu, de Zn, de Fe e de Mn. O 
delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados arranjados em esquema 
fatorial, com parcelas subdivididas no tempo. No 2º ano de avaliação ocorreram incrementos 
na produção de massa seca acumulada. Houve efeitos dos anos de avaliação sobre os 
atributos químicos do solo avaliados. Os tratamentos mineral e orgânicos melhoraram os 
teores de nutrientes nas camadas mais superficiais do solo. Houve concentração de 
nutrientes nas camadas de 0-0,05 e de 0,05-0,10 m de produndidade. A irrigação não 
proporcionou efeito sobre as variáveis analisadas e também não interagiu sobre nenhum 
dos tratamentos utilizados. 
 
Palavras-Chave: fertilização orgânica, minerais, profundidade 
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CHAPTER 4.  PRODUCTION OF DRY MASS AND CHEMICAL ATRIBUTTS OF SOILS 
WITH Panicum maximum CV. MOMBAÇA FERTILIZED WITH LIQUID PIG 
WASTE AND MINERAL MANURING UNDER IRRIGATION   

   
 

ABSTRACT 
   

The objective of this research was to evaluate the effects of the fertilization with liquid 
pig waste (LPW), mineral fertilizer and irrigation about the production of total dry mass (water 
+ it dries) of the grass Mombaça for two consecutive years and on the chemical atributts of 
soils with grass Mombaça in different depths, before the beginning of the experiment (2004), 
with one year (2005) and in the end of the experiment (2006). The experiment was driven in 
the outubro/2004 period the setembro/2005 (1st year of evaluation) and of september/2005 
the august/2006 (2nd year of evaluation). it was Evaluated the following treatments: it 
testifies=replacement of 3,5 kg/ha of P2O5 and 18 kg/ha of K2O/t of dry mass of forage 
colhida/ha; TQ=replacement of 3,5 kg/ha of P2O5, 18 kg/ha of K2O/t of dry mass of forage 
colhida/ha and 300 kg/ha/ano of N; T100=100 m3/ha/ano of LPW; T150=150 m3/ha/ano of 
DLS; T200=200 m3/ha/ano of LPW, under the sequeiro conditions and irrigation. The 
employed overhead irrigation was of sectorial microaspersão. It was made the handling of 
the irrigation with base in the evaporation of the Tanque Classe A. The sheets applied 
correspond to 100% of the potential evapotranspiration of the culture. The cuts were 
accomplished every 28 days to 0,30 m of the soil. The depths of sampling of the soil were: 0-
0,05, 0,05-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,40 and 0,40-0,60 m. were certain the tenors in the soil of 
OM, of pH, of saturation for bases, of CTC, of P, of K, of Ca, of Mg, of Cu, of Zn, of Fe and of 
Mn. The used experimental delineament was it of blocks casualizads arranged in factorial 
outline, with portions sub-divided in the time. The 2nd year of evaluation provided increments 
in the production of accumulated dry mass. The years of evaluation influenced the appraised 
parameters in the soil. The treatments mineral and organic they improved the tenors of 
nutrients in the most superficial layers of the soil. There was concentration of nutrients in the 
layers of 0-0,05 and of 0,05-0,10 m of produndidade. The irrigation didn't have effect on none 
of the analyzed variables and it didn't also interact on none of the used treatments.   
   

Key-words: depth, minerals, organic manuring 
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4.1 INTRODUÇÃO 
 

 

O Brasil tem se destacado no mercado mundial como grande produtor e exportador 

de carne suína. Porém, a opção pela adoção de sistemas de produção baseados em 

confinamentos de animais, a partir da década de 70, contribuiu para gerar grandes 

quantidades de dejetos sem, no entanto, haver adequação dos sistemas de manejo, bem 

como programação para sua distribuição a campo ou comercialização como fertilizante 

orgânico. A possibilidade da utilização dos dejetos líquidos de suínos (DLS) com fins 

agrícolas, como forma de compatibilizar adequadamente as necessidades de uso de 

fertilizantes e a destinação final destes dejetos vêm sendo consideradas promissoras. 

(MOREIRA et al., 2005). 

Atualmente, em Goiás, são gerados por ano cerca de 3,2 milhões de m3 de DLS 

(KONZEN, 2006), em conseqüência da intensa atividade da suinocultura. É necessário, que 

estes dejetos sejam aproveitados, pois são considerados insumos de baixo custo e de alto 

retorno econômico para a agropecuária. Além do retorno direto para a atividade, a utilização 

adequada dos fertilizantes químicos e/ou orgânicos na agricultura reveste-se de grande 

importância para elevar o nível de produtividade dos solos, geralmente pobres em nutrientes 

essenciais (MARRIEL et al., 1987). 

Os DLS são excelentes fontes de nutrientes, principalmente de nitrogênio, de 

fósforo e de potássio (ADELI & VARCO, 2001; ECHBERG, 2003; MENEZES et al., 2003; 

ROSA & KONZEN, 2004) e quando manejados corretamente, podem suprir parcial ou 

totalmente, o fertilizante químico. KRUGER et al., (1995) afirmaram que a utilização de DLS 

melhora as características químicas, físicas e microbiológicas do solo o que reflete em 

benefícios diretos para a produtividade e qualidade das pastagens. ROSA et al. (2004) 

afirmaram que a fertilização de Brachiaria brizantha cv. Marandu com DLS melhorou os 

atributos químicos do solo. 

Vários são os relatos indicando que os DLS aumentam a disponibilidade de 

nutrientes para as plantas e trazem outros benefícios ao solo. Ao contrário dos fertilizantes 

químicos, no entanto, que podem ser formulados para cada cultura e solos específicos, os 

DLS apresentam simultaneamente, vários nutrientes que se encontram em quantidades 
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desproporcionais em relação à extração das plantas. Mediante o uso prolongado e/ou em 

excesso, poderão ocorrer desequilíbrios nas plantas e no solo (McGRATH et al., 1994). No 

caso das plantas, gênero, espécie e mesmo variedades são determinantes (HAMON et al., 

1999). No caso do solo, mesmo em quantidade relativamente pequenas, metais como o Cu 

e Zn podem alterar a diversidade e funcionalidade da microbiota do solo, bem como suas 

características químicas (DAHLIN et al., 1997). 

Segundo MENEZES et al. (2003) os DLS, se utilizados inadequadamente, podem 

afetar as propriedades químicas do solo e se constituir em uma fonte de contaminação 

ambiental. Riscos de contaminação podem ocorrer devido à lixiviação de solutos, como 

nitrato e nitrito e o acúmulo de elementos, tais como Cu e Zn, no perfil do solo até atingir 

níveis tóxicos.  
Estima-se que os pastos cultivados ocupam cerca de 49,5 milhões de hectares, 

sendo Goiás, o estado com maior área de pastagens cultivadas (14,2 milhões) (MACEDO, 

2005). A importância das pastagens pode ser facilmente caracterizada porque constituem a 

base dos sistemas de produção de bovinos. O capim-Mombaça tem se destacado por 

apresentar índices satisfatórios de PMS, porém exigência demasiada em fertilidade de solo. 

Essa forrageira também apresenta estacionalidade de produção de forragem, sendo a 

irrigação, uma técnica recomendada para minimizar esse problema. 

Poucos são os estudos no Brasil sobre o impacto de DLS sobre os solos, as 

pastagens (especificamente Panicum maximum cv. Mombaça) e a utilização de irrigação, o 

que poderia subsidiar os produtores para o uso racional destes em pastagens.  Desta forma, 

este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar os efeitos da fertilização com DLS, 

adubo mineral e irrigação sobre a produção de massa seca total (período das chuvas + 

seca) do capim-Mombaça durante dois anos consecutivos e sobre os atributos químicos do 

solo nos perfis de 0-0,05, 0,05-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,40 e 0,40-0,60 m de profundidade, 

antes do início do experimento (2004), com um ano (2005) e no final do experimento (2006).   
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS  
 
4.2.1 Localização da área experimental 

O experimento foi conduzido nas dependências da Escola de Agronomia da  

Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), localizada na latitude S 16º 36’ e longitude de W 

49º 16´ e uma altitude de 727 m, no município de Goiânia. Segundo a classificação de 

Köepen, o clima da região é do tipo Aw (quente e semi-úmido, com estação seca bem 

definida dos meses de maio a setembro). A temperatura média anual é de 23,2 ºC, com 

média mínima anual de 17,9 ºC. A precipitação média anual da região é de 1759,9 mm 

(BRASIL, 1992). 

4.2.2 Histórico anterior e caracterização da área 

 Em janeiro de 2002, foram coletadas amostras de solo da área experimental (1800 

m2) e encaminhadas para o Laboratório de Análise de Solo e Foliar da EA/UFG, sendo esse 

solo classificado como Latossolo Vermelho Distrófico Argissólico de textura média. As 

características químicas e físicas do solo da área experimental são apresentadas no Quadro 

1. 

QUADRO 1 – Características químicas e textura do solo na implantação da pastagem de 

capim-Mombaça, na profundidade de 0-0,20 m. Goiânia/GO. Janeiro/2002   

pH Ca Mg Al H+Al CTC P* K MO V 
(CaCl2) cmolc/dm3 mg/dm3 g/kg (%) 

5,1 2,0 1,3 0,0 3,2 7,0 3,0 147 19 54 
Argila (dag/dm3)                        Silte (dag/dm3)                                     Areia (dag/dm3) 
        37,0                                           9,0                                                         54,0 
* = extraído com Mehlich 1 

A área foi preparada convencionalmente com aração (arado de disco) e gradagem 

(grade niveladora). Não houve necessidade de calagem. Fez-se a semeadura da forrageira 

em janeiro/2002, com sementes de valor cultural (VC) da ordem de 32% e espaçamento 

entre linhas de 0,30 m. Foram aplicados 110 kg/ha de P2O5 (superfosfato simples) mais 50 

kg/ha de FTE (BR 12), manualmente na linha, por ocasião da semeadura. Realizou-se 
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fertilização nitrogenada de cobertura em toda a área experimental, 35 dias após o plantio, 

utilizando-se 40 kg/ha de N (sulfato de amônio), de acordo com VILELA et al. (2004). 

No período de janeiro a outubro/2002 foi conduzido nesta área um experimento 

para avaliar a produção de massa seca e a composição bromatológica do capim-Mombaça, 

utilizando irrigação por gotejamento e fertilizante nitrogenado. O Quadro 2 apresenta os 

resultados da análise de solo no término desse experimento. 

QUADRO 2 – Características químicas do solo com capim-Mombaça, na profundidade          

de 0-0,20 m. Goiânia/GO. Novembro/2002 

pH Ca Mg Al H+Al CTC P* K MO V 
CaCl2 cmolc/dm3 mg/dm3 g/kg (%) 

4,7 2,2 0,6 0,0 4,1 7,0 6,5 59 31 33,2 
* = extraído com Mehlich 1 

Em julho de 2002 fez-se calagem corretiva da área em cobertura utilizando 1 t/ha de 

calcário dolomítico calcinado (PRNT = 130%), a fim de elevar a saturação por bases para 

60%. Foram aplicados 15 kg/ha de K2O (cloreto de potássio) e 65 kg/ha de P2O5 

(superfosfato simples) a lanço, seguindo as recomendações de VILELA et al. (2004). No 

período de novembro de 2002 a abril de 2003 foi conduzido outro experimento na mesma 

área para avaliar o efeito da fertilização nitrogenada através da produção de massa seca e 

composição químico-bromatológica do capim- Mombaça. 

4.2.3 Implantação do experimento 

Antes do início do experimento (Março/2004), foi realizada a análise do solo para 

verificação das suas características químicas, cujo resultado está expresso no Quadro 3. 

QUADRO 3 – Características químicas do solo com capim-Mombaça, na profundidade de 0-

0,10 m. Goiânia/GO. Março/2004 

pH Ca Mg Al H+Al CTC P* K MO V 
CaCl2 cmolc/dm3 mg/dm3 g/kg (%) 

5,2 2,9 1,1 0,0 5,3 9,6 2,6 65 11 47,4 
* = extraído com Mehlich 1 
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Considerando os resultados apresentados anteriormente, fez-se a correção da 

fertilidade do solo em julho de 2004, com aplicação a lanço de 0,45 t/ha de calcário Filer 

(PRNT = 130%), a fim de elevar a saturação por bases para 60%, 105 kg/ha de P2O5 

(superfosfato simples) e 50 kg/ha de FTE BR 12, seguindo as recomendações de VILELA et 

al. (2004). 

4.2.4 Condução do experimento  

O período experimental compreendeu dois anos de avaliação (sendo avaliadas 

época das chuvas e da seca em cada ano). Sendo este período de outubro/2004 a 

setembro/2005 (1º ANO DE AVALIAÇÃO) e de setembro/2005 a agosto/2006 (2º ANO DE 

AVALIAÇÃO). Nesses períodos, foram registradas as temperaturas médias das máximas e 

das mínimas, a insolação, a umidade relativa do ar e as precipitações pluviais, pela Estação 

Meteorológica situada na EA/UFG (Quadro 4). 
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QUADRO 4 – Variáveis climáticas observadas no experimento com capim-Mombaça 

fertilizado com dejetos líquidos de suínos e adubo mineral sob irrigação no 

1º ano e no 2º ano de avaliação. Goiânia/GO. Outubro/2004 a agosto/2006 

Mês/Ano Temperatura 
máxima (˚C) 

Temperatura
média (˚C) 

Temperatura
mínima (˚C) 

Insolação 
(h) 

Umidade 
relativa (%) 

Precipipitação 
total (mm) 

Out/2004 33,2 26,1 19,0 186,2 85 183,2 
Nov/2004 31,2 25,3 19,5 188,9 88 99,2 
Dez/2004 30,7 25,1 19,6 149,7 90 262,7 
Jan/2005 30,0 25,2 20,4 126,4 92 261,8 
Fev/2005 31,4 25,5 19,6 187,7 89 131,8 
Mar/2005 31,5 26,2 21,0 154,6 89 399,8 
Abr/2005 31,7 25,3 18,9 219,2 89 47,4 
Mai/2005 30,0 23,0 16,0 251,2 88 32,4 
Jun/2005 29,5 22,1 14,8 224,1 86 2,0 
Jul/2005 30,0 22,1 14,2 248,8 83 0,0 
Ago/2005 32,2 22,9 13,7 261,7 84 1,4 
Set/2005 33,6 17,2 192,5 83 41,4 17,2 
Out/2005 33,9 18,5 232,5 83 123,4 18,5 
Nov/2005 29,7 19,1 120,5 90 327,8 19,1 
Dez/2005 29,1 18,8 120,7 91 375,7 18,8 
Jan/2006 30,9 18,2 193,7 89 173,4 18,2 
Fev/2006 30,3 18,9 127,5 90 230,2 18,9 
Mar/2006 30,3 19,0 151,0 90 326,0 19,0 
Abr/2006 30,6 17,5 195,1 90 159,8 17,5 
Mai/2006 29,6 11,9 241,7 86 22,0 11,9 
Jun/2006 29,2 10,8 254,1 86 0,0 10,8 
Jul/2006 30,0 9,9 248,9 83 0,0 9,9 
Ago/2006 32,0 12,5 268,2 81 1,6 12,5 
 

Os cortes foram realizados nas parcelas a cada 28 dias (Quadro 5) durante as duas 

épocas das chuvas, sendo que a forragem foi cortada com cutelo a uma altura de 0,30 m do 

solo de acordo com metodologia proposta por FAVORETTO et al., (1994).  No 1º ano de 

avaliação, o intervalo do 7o para o 8o corte foi de 84 dias, pois o capim não apresentou 

crescimento, nem mesmo nas parcelas irrigadas. No 2º ano de avaliação, o mesmo fato 

ocorreu, porém entre o 8o e o 9o corte, que ocorreu com intervalo de 56 dias. A área útil 

avaliada constituiu-se das cinco linhas internas (com 1 metro de comprimento cada), 

perfazendo uma área de 1,5 m2. Após cada corte de avaliação da forrageira, era realizada a 

uniformização da bordadura (0,30 m do solo) com roçadeira costal e em seguida os resíduos 

eram rastelados e retirados de toda a área experimental.  
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QUADRO 5 – Datas do corte de uniformização e dos cortes de avaliação realizados no 

experimento com capim-Mombaça fertilizado com dejetos líquidos de suínos 

e adubo mineral sob irrigação no 1º ano e no 2º ano de avaliação. 

Goiânia/GO. Outubro/2004 a agosto/2006 

Evento Data 
Corte de Uniformização (início do experimento) 26/10/2004 

1º corte de avaliação 23/11/2004 
2º corte de avaliação 21/12/2004 
3º corte de avaliação 19/01/2005 
4º corte de avaliação 15/02/2005 
5º corte de avaliação 15/03/2005 
6º corte de avaliação 12/04/2005 
7º corte de avaliação 11/05/2005 
8º corte de avaliação 03/08/2005 
9º corte de avaliação 30/08/2005 

10º corte de avaliação 27/09/2005 
Corte de Uniformização (início do experimento) 28/09/2005 

1º corte de avaliação 25/10/2005 
2º corte de avaliação 22/11/2005 
3º corte de avaliação 20/12/2005 
4º corte de avaliação 17/01/2006 
5º corte de avaliação 14/02/2006 
6º corte de avaliação 14/03/2006 
7º corte de avaliação 11/04/2006 
8º corte de avaliação 09/05/2006 
9º corte de avaliação 04/07/2006 

10º corte de avaliação 29/08/2006 

4.2.5 Tratamentos utilizados 

 

Utilizaram-se os seguintes tratamentos de fertilização: 

Testemunha=reposição de 3,5 kg/ha de P2O5 e 18 kg/ha de K2O/t de massa seca de 

forragem colhida; 

TQ reposição de 3,5 kg /ha de P2O5, 18 kg/ha de K2O/t de massa seca de forragem colhida 

e 300 kg/ha/ano de N;  

T100=100 m3/ha/ano de dejetos líquidos de suínos;  
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T150=150 m3/ha/ano de dejetos líquidos de suínos;  

T200=200 m3/ha/ano de dejetos líquidos de suínos;  

As aplicações dos DLS, bem como do N, foram divididas em 5 vezes no 1º ano de 

avaliação (na época das chuvas) e em 7 vezes no 2º ano de avaliação (na época das 

chuvas), sendo a 1a  aplicação logo após o corte de uniformização de cada ano de avaliação 

e as outras após os demais cortes realizados na época das águas. 

Os DLS utilizados no 1º ano de avaliação foram provenientes da granja de suínos da 

EV/UFG (Anexos-Quadro 1). Os DLS utilizados no 2º ano de avaliação foram provenientes 

da granja de suínos pertencente à Estância São José, localizada no município de Inhumas, 

distante aproximadamente 30 km da área estudada (Anexos-Quadro 2). Em ambos os 

locais, os DLS passavam por um período de armazenamento de, no mínimo, 90 dias. Os 

DLS foram transportados em tambores de 200 L. Durante cada aplicação dos dejetos fazia-

se a coleta de dois litros de amostra para análise do teor de nutrientes. 

No experimento trabalhou-se com a aplicação de doses fixas de DLS (100, 150 e 

200 m3/ha/ano), pois os resultados de pesquisas encontrados apresentavam 

recomendações de dosagens variando de 50 a 200 m3/ha/ano de dejetos líquidos de suínos 

para diferentes culturas (KONZEN, 2001; MENEZES et al., 2003; ROSA & KONZEN, 2004), 

e também para sugerir uma recomendação específica para o produtor rural no campo 

trabalhando com capim-Mombaça.  

A Comissão de Fertilidade do Solo (1995) sugere que o índice de eficiência na 

liberação dos nutrientes (da forma orgânica para a forma mineral) são, para o N, P205 e K20 

de 0,5, 0,6 e 1,0, respectivamente. De acordo com essa informação, os quadros 6 e 7 

apresentam as quantidades de N, P e K que, possivelmente estiveram disponíveis para o 

capim-Mombaça durante o experimento, considerando a transformação da forma orgânica 

para a forma mineral, nos tratamentos de DLS, que apresentam, também, a quantidade total 

dos nutrientes aplicados em todos os tratamentos.  
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QUADRO 6 – Quantidade total dos nutrientes aplicados através dos tratamentos adotados, e 

quantidade possivelmente, disponível de nitrogênio, de fósforo e demais 

macronutrientes e micronutrientes ao longo do período de experimentação no 

1º ano de avaliação. Goiânia, GO. 2004/2005 

 

N P2O5 K20 Ca Mg Cu Fe Mn Zn 
Tratamentos -----------------------------------------(kg/ha)---------------------------------------------- 

Test (PK) -- 4,0 8,7 -- -- -- -- -- -- 
T M (NPK) 300 14,0 34,5 -- -- -- -- -- -- 

T 100 (m3/ha) 65t 32,5d 24t 12d 14 45 6 1,6 7,9 0,9 3,1 
T 150 (m3/ha) 97,5t 48,7d 36t 18d 21 67,5 9 2,4 11,8 1,3 4,7 

T 200 (m3/ha) 130t 65d 48t 24d 48 90 12 3,2 15,8 1,8 6,2 
t quantidade total aplicada.  
d quantidade possivelmente disponível para a planta de acordo com a Comissão de Fertilidade do Solo (1995). 
 
 

QUADRO 7 – Quantidade total dos nutrientes aplicados através dos tratamentos adotados, e 

quantidade possivelmente, disponível de nitrogênio, de fósforo e demais 

macronutrientes e micronutrientes ao longo do período de experimentação no 

2º ano de avaliação. Goiânia, GO. 2005/2006 

 

N P2O5 K20 Ca Mg Cu Fe Mn Zn 
Tratamentos -----------------------------------------(kg/ha)---------------------------------------------- 

Test (PK) -- 1,5 7,8 -- -- -- -- -- -- 
T M (NPK) 300 8,0 41,5 -- -- -- -- -- -- 

T 100 (m3/ha) 108t 54d 53t 31d 139 58 15 0,7 3,0 0,3 0,9 
T 150 (m3/ha) 162t 81d 80t 48d 208 87 22 1,1 4,6 0,5 1,3 

T 200 (m3/ha) 216t 108d 107t 64d 278 116 30 1,5 6,1 0,7 1,8 
t quantidade total aplicada.  
d quantidade possivelmente disponível para a planta, de acordo com a Comissão de Fertilidade do Solo (1995) 

 

Todos os tratamentos de adubação foram avaliados sob as condições de irrigação (I) 

e de sequeiro (S), pois mesmo estando na época das águas, se ocorresse algum veranico 

no período experimental, as parcelas irrigadas receberiam água de irrigação. O sistema de 

irrigação empregado no experimento foi microaspersão setorial, utilizando-se 

microaspersores setoriais com jato direcionado e espaçamento de 3 x 4 m. A vazão de água 
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aplicada por microaspersor correspondeu a intensidade de aplicação de 25 mm/h com 

pressão de serviço de 5 mca. Fez-se o manejo da irrigação com base na evaporação do 

tanque Classe A (ECA). As lâminas aplicadas correponderam a 100% da evapotranspiração 

potencial da cultura (ETpc). A irrigação foi realizada sempre que a ETpc acumulada em um 

determinado período, aproximou-se de 50% da capacidade de armazenamento de água no 

solo, até a profundidade de 0,40 m (Anexos – Quadros 3 e 4). 

 A ETpc foi calculada pela seguinte fórmula: 

ETpc=ECA x Kc x Kp, onde: 

ETpc: evapotranspiração potencial da cultura (mm). 

ECA: Evaporação do Tanque Classe A (mm). 

Kc: Coeficiente da cultura, em função de dias após o corte (LOURENÇO et al, 
2001). 

Kp: Coeficiente do tanque Classe A. 

O Kc utilizado foi o descrito por LOURENÇO et al. (2001), para a cultura de capim 

Panicum maximum cv. Tanzânia, para diferentes dias após o corte. 

A capacidade de armazenamento de água no solo foi determinada por: 

 CA= (θcc-θpmp)Z 

 Onde: 

 CA: Capacidade de armazenamento de água no solo (mm); 

 θcc: Umidade do solo na sua capacidade máxima de reter água (tensão 10 kPa), 

m3/m3; 

 θpmp: Umidade do solo no ponto de murcha permanente (tensão 1500 kPa), m3/m3; 

 Z= Profundidade do solo considerada (mm). 

4.2.6. Avaliação da forrageira 

A forragem colhida de cada parcela foi acondicionada em sacos plásticos, 

identificada e pesada, sendo posteriormente retirada uma amostra e enviada ao Laboratório 

de Nutrição Animal Professor Francisco E. Galvão do Departamento de Produção Animal 
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(DPA) da Escola de Veterinária (EV/UFG), onde foram secadas em estufa com ventilação de 

ar forçada, com temperaturas de 58 a 65oC por 48 horas, para determinação da matéria 

seca parcial, conforme metodologia de SILVA & QUEIROZ (2002). Após a secagem, as 

amostras foram moídas em moinho tipo Willey, com peneira de 1 mm, armazenadas em 

saquinhos de plástico e identificadas para a determinação da 2ª matéria seca.   

 
4.2.7 Amostragem do solo 
 

 

A amostragem do solo foi realizada anualmente, durante os dois anos de 

experimento. Antes do início do experimento (Agosto/2004), e com 1 ano de experimento 

(Outubro/2005) e com dois anos de experimento (Setembro/2006). Fez-se amostragem do 

solo nas profundidades de 0-0,05, 0,05-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,40 e 0,40-0,60 m. As 

variáveis do solo avaliadas foram: MO, pH (em CaCl2), V, CTC, P (Melhich 1), K, Ca, Mg, 

Zn, Cu, Fe, Mn.  

A coleta de solos foi realizada com trado tipo “holandês”. Cada amostra simples foi 

colocada em um balde plástico, sendo em seguida bem misturadas, retirando-se cerca de 

400 g para compor a amostra composta de cada tratamento. Esta amostra em seguida foi 

colocada em saco plástico próprio, etiquetada, mantida à sombra, sendo que ao final do dia 

foram transportadas para o Laboratório de Análise de Solo e Foliar da Escola de Agronomia 

e Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, onde foram 

analisadas. Assim que as amostras chegavam ao laboratório, foram colocadas para secar a 

sombra e, posteriormente, peneiradas em uma peneira de arame de malha de 2,0 mm de 

diâmetro, para separar partículas mais grossas, como proposto por RESENDE et al., (1995). 

A terra fina seca ao ar, resultante destes procedimentos, era armazenada para ser analisada 

posteriormente. 

Nas amostras de solo, foram realizadas análises químicas segundo metodologia 

descrita pela EMBRAPA (1999) para determinação da matéria orgânica (MO), pH em CaCl2, 

capacidade de troca catiônica (CTC) e saturação por bases (V). O P (extraído pelo Mehlich 

1), K+ (extraído pelo Mehlich 1); Ca+2 (extraído pelo KCl 1 mol/L), Mg+2 (extraído pelo KCl 1 

mol/L). Para os teores de Cu, Fe, Mn e Zn foi empregado o extrator Melhich 1. O Ca, Mg, 
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Cu, Fe, Mn e Zn foram determinados por espectrofotometria de absorção atômica. O K por 

fotometria de chama. O P por colorimetria. O pH foi determinado por potenciometria. 

4.2.8 Análises estatísticas  

 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados arranjados em 

esquema fatorial (5 x 2 x 5) (5 = adubação, 2 = irrigação, 5 = profundidade) (GOMES, 

1987).com parcelas subdivididas no tempo (anos de avaliação).  

Os resultados obtidos no experimento foram tabulados em programas de planilhas 

eletrônicas e submetidos à análise de variância e Teste de Tukey a 5% de significância. 

Para a análise de dados utilizou-se o programa estatístico SAS (2001, versão 8.0).  

Modelo matemático para o experimento 

 Yijklm= m +  Bi + Aj + Adk + (A x Ad)jk + Il + (A x I)jl +  (Ad x I)kl + (A x Ad x I)jkl + Pm +  

(A x P)jm + (Ad x P)km + (A x Ad x P)Jkm +  (I x P)lm + (A x I x P)Jlm+ (Ad x I x P)klm + (A x Ad x I  

x P)jklm 

 Yijklm  conjunto das variáveis dependentes 

 m  média geral 

 Bi  efeito do i-ésimo bloco (i= 1,2,3,4) 

 Aj  efeito do j-ésimo ano (j= 1,2,3) 

           Adk  efeito da k-ésima adubação (k= 1,2,3,4,5) 

          (A x Ad )jk  interação do j-ésimo ano (j= 1,2,3,4,5) com a k-ésima adubação (k=   

1,2,3,4,5) 

 Il  efeito da l-ésima irrigação (l= 1,2) 

          (A x I)jl  interação do j-ésimo ano (j=1,2,3) com a l-ésima irrigação (l=1,2) 



 98

          (Ad x I)kl  interação do k- ésima adubação (k= 1,2,3,4,5) com a l-ésima irrigação  

(l=1,2) 

(A x Ad x I)jkl  interação do j-ésimo ano (j=1,2,3) com a k- ésima adubação (k=  

1,2,3,4,5) e com a l-ésima irrigação (l=1,2) 

Pm  efeito da m-ésima profundidade (m= 1,2,3,4,5) 

 (A x P)jm    interação do j-ésimo ano (j= 1,2,3,) com a m-ésima profundidade (m=  

1,2,3,4,5) 

(Ad x P)km  interação da k-ésima adubação (k= 1,2,3,4,5) com a m-ésima  

profundidade (m= 1,2,3,4,5) 

(A x Ad x P)Jkm   interação do j-ésimo ano (j= 1,2,3) com a k-ésima adubação (k=  

1,2,3,4,5) e com a m-ésima profundidade (1,2,3,4,5) 

(I x P)lm  interação da l-ésima irrigação (l=1,2) com a m-ésima profundidade  

(m=1,2,3,4,5) 

(A x I x P)Jlm  interação do j-ésimo ano (j=1,2,3) com a l-ésima irrigação (l=1,2) e 

com a m-ésima profundidade (m=1,2,3,4,5) 

(Ad x I x P)klm  interação da k-ésima adubação (k=1,2,3,4,5) com a l-ésima irrigação 

(l=1,2) e com a m-ésima profundidade (m=1,2,3,4,5) 

(A x Ad x I x P)jklm  interação do j-ésimo ano (1,2,3) com a k-ésima adubação 

(k=1,2,3,4,5) com a l-ésima irrigação (l=1,2) e com a m-ésima profundidade (m=1,2,3,4,5) 
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O esquema de análise de variância adotado foi: 

Fonte de variação Grau de liberdade 
Bloco 3 
Ano 2 
Adubação 4 
Ano x adubação 8 
Irrigação 1 
Ano x irrigação 2 
Adubação x irrigação 4 
Ano x adubação x irrigação  8 
Profundidade 4 
Ano x profundidade 8 
Adubação x profundidade 16 
Ano x adubação x profundidade 32 
Irrigação x profundidade 4 
Ano x irrigação x profundidade 8 
Adubação x irrigação x profundidade 16 
Ano x adubação x irrigação x profundidade 32 
TOTAL 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100

4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

Observa-se pelos dados da Tabela 1, que no 1º ano de avaliação, o tratamento 

mineral (NPK) proporcionou a maior PMS acumulada (chuvas e seca), diferindo 

estatisticamente (P<0,05) dos demais tratamentos. Explica-se tal fato, pois foi adicionado ao 

solo N na forma mineral refletindo em aumento imediato na PMS. As produções dos 

tratamentos orgânicos com DLS foram significativamente inferiores (P<0,05) ao tratamento 

mineral, equivalendo-se ao tratamento testemunha. O que se justifica pela lenta 

mineralização dos DLS. 

  

TABELA 1 – Produção total de massa seca acumulada (PMS) dos cortes realizados no 

capim-Mombaça submetido fertilização com dejetos líquidos de suínos e 

adubo mineral no período das chuvas e da seca. Goiânia, GO. 2004 a 2006 

 

PMS (kg/ha)   
Tratamentos Ano 1 (2004/2005) Ano 2 (2005/2006) Média 

Test (PK) 4.171 Ab 3.716 Ad 3.943 
T M (NPK) 13.710 Ba 21.297 Aa 17.503 

T 100 (m3/ha) 3.957 Bb 9.262 Ac 8.588 
T 150 (m3/ha) 4.785 Bb 13.412 Ab 9.098 
T 200 (m3/ha) 6.457 Bb 18.256 Aa 12.356 

Média 6616 13.189  
CV (%) 22,28 18,69  

   A>B (P<0,05) 
a>b>c (P<0,05)  

   As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 
 

Considerando-se o 2º ano de avaliação, observa-se pelos dados da Tabela 1 que as 

PMS acumuladas (água e seca) foram equivalentes nos tratamentos mineral e orgânico 

(aplicação de 200 m3/ha/ano de DLS). Isso comprova o longo efeito residual dos DLS, pois o 

2º ano de avaliação ofereceu um período mais longo, havendo maior espaço de tempo para 

os nutrientes presentes nos DLS se mineralizarem, tanto que as dosagens de 100 e 150 

m3/ha/ano de DLS aumentaram suas produções. KRUGER et al. (1995) e ADELI & VARCO 

(2001) são unânimes em afirmar que os DLS possuem longo efeito residual. 
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Observa-se ainda pelos dados da Tabela 1, que os tratamentos orgânicos 

aumentaram suas produções do primeiro para o segundo ano em 234%, 280% e 282% 

respectivamente, para a aplicação de 100, 150 e 200 m3/ha/ano de DLS. Ao passo que, o 

tratamento mineral permitiu aumento de 155% na PMS do primeiro para o segundo ano de 

avaliação, apresentando desempenho inferior quando comparado com os tratamentos 

orgânicos. 

ROSA et al. (2004 a) avaliaram os efeitos da aplicação de diferentes quantidades 

de DLS (100, 150 e 200 m3/ha/ano) em relação aos atributos químicos do solo e produção 

de massa seca do capim-Marandu e observaram que a aplicação de 200 m3/ha/ano de DLS 

foi superior aos demais tratamentos, não diferindo da fertilização química em nenhum dos 

anos de avaliação. 

Observa-se pelos dados da Tabela 2, que não houve interação (P>0,05) entre os 

tratamentos de adubação e os anos de avaliação para os teores médios de MO. Os anos de 

avaliação diferiram estatisticamente (P<0,05) entre si. O ano de 2004 apresentou os teores 

mais elevados de MO em todos os tratamentos e somente o tratamento orgânico com a 

aplicação de 150 m3/ha/ano de DLS conseguiu manter os teores de MO elevados após 2 

anos de avaliação. Isso se deve a adição do fertilizante orgânico ao solo e a sua 

conseqüente lenta mineralização, bem como a extração de N na PMS do capim-Mombaça 

(Tabela 1), tanto que no último ano de avaliação os valores de MO diminuíram 

significativamante, enquanto que os valores de PMS aumentaram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102

TABELA 2 – Valores médios de MO no solo em experimento de capim-Mombaça em função 

dos tratamentos de fertilização e dos anos de avaliação. Goiânia/GO. 2004 a 

2006 

 

 MO (dag/kg) 
Tratamentos 2004 2005 2006 Média CV (%) 

Test (PK) 1,60 A 1,29 B 1,13 B 1,34 a 29,88 
T M (NPK) 1,60 A 1,30 A 1,18 B 1,41 a 34,78 

T 100 (m3/ha) 1,60 A 1,30 B 1,14 B 1,34 a 33,78 
T 150 (m3/ha) 1,60 A 1,46 A 1,54 A 1,53 a 50,65 
T 200 (m3/ha) 1,60 A 1,36 AB 1,12 B 1,36 a 36,96 

Média 1,60  1,37  1,22    
CV (%) 13,01 33,41 63,22   

     A>B (P<0,05)  
     As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 

 

O fato da aplicação de DLS não resultar em incremento nos valores de MO no solo 

(Tabela 1), provavelmente deve-se ao ”efeito priming” que é definido como a mudança no 

índice de decomposição do húmus nativo, que pode ser tanto retardado quanto estimulado 

pelos resíduos aplicados ao solo (KLIEMANN, 2003). Porém, o ”efeito priming” reduz os 

teores de MO no solo, mas pode melhorar a qualidade da mesma. 
Percebe-se pelos dados da Tabela 3, que não houve interação (P>0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e os anos de avaliação para os valores médios de pH. Os anos 

de avaliação influenciaram significativamente (P<0,05) os valores médios de pH. Os anos de 

2005 (principalmente) e 2006, proporcionaram incrementos significativos nos valores médios 

de pH, principalmente nos tratamentos onde foram adicionados DLS ao solo. Isso se deve a 

adição de fertilizante ao solo, na forma química e principalmente na forma orgânica.  

Segundo SCHERER et al. (1984) os efeitos dos DLS no pH do solo são mínimos, 

principalmente em se tratando de solos altamente tamponados. Porém, o pH pode ter sido 

influenciado pela qualidade e quantidade da MO presente no solo, pois a mesma pode 

apresentar efeito de tamponamento (KLIEMMAN, 2003).  
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TABELA 3 – Valores médios de pH (em CaCl2) no solo em experimento de capim-Mombaça 

em função dos tratamentos de fertilização e dos anos de avaliação. 

Goiânia/GO. 2004 a 2006 

 

 pH (em CaCl2) 
Tratamentos 2004 2005 2006 Média CV (%) 

Test (PK) 4,87 B 5,12 AB 5,30 B 5,10 a 10,02 
T M (NPK) 4,87 C 5,43 A 5,26 B 5,19 a 5,18 

T 100 (m3/ha) 4,87 B 5,33 A 5,33 A 5,17 a 5,73 
T 150 (m3/ha) 4,87 B 5,33 A 5,36 A 5,18 a 4,59 
T 200 (m3/ha) 4,87 B 5,45 A 5,31 AB 5,21 a 16,26 

Média 4,87 5,33 5,31   
CV (%) 2,61 14,81 5,42   

     A>B>C (P<0,05)  
     As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 

 

ROSA et al. (2002) avaliaram doses de DLS (100, 150 e 200 m3/ha/ano), tratamento 

mineral (NPK) e testemunha PK na produção e propriedades químicas do solo cultivado com 

capim-Marandu, e observaram que no 1º ano de avaliação, os tratamentos só apresentaram 

diferenças significativas nos valores de pH, sendo que a dose de 100 m3/ha foi a que 

apresentou pH (5,4) diferente da fertilização química (pH = 4,6).  

Nota-se pelos dados da Tabela 4 que não houve interação (P>0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e os anos de avaliação para os teores médios de CTC. Observa-

se que a CTC foi influenciada (P<0,05) pelos anos de avaliação. A utilização de fertilização 

seja na forma química, seja na forma orgânica, melhorou a CTC do solo. Sabe-se que a MO 

do solo pode influenciar a CTC, aumentando-a de 20% a 30% (KLIEMMAN, 2003). 
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TABELA 4 – Valores médios de capacidade de troca catiônica (CTC) no solo em 

experimento de capim-Mombaça em função dos tratamentos de fertilização 

e dos anos de avaliação. Goiânia/GO. 2004 a 2006 

 

 CTC (cmolc/dm3) 
Tratamentos 2004 2005 2006 Média CV (%) 

Test (PK) 5,22  6,25  6,34  5,94 a 13,27 
T M (NPK) 5,22  6,34  6,18  5,91 a 13,44 

T 100 (m3/ha) 5,22  6,62  6,32  6,05 a 16,78 
T 150 (m3/ha) 5,22  6,69  6,18  6,03 a 15,22 
T 200 (m3/ha) 5,22  6,26  6,39  5,95 a 13,73 

Média 5,22 B  6,43 A 6,28 A    
CV (%) 13,83 23,77 15,20   

    A>B>C (P<0,05)  
    As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 

 

Observa-se pelos dados da Tabela 5, que houve interação (P<0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e os anos de avaliação para os teores médios de saturação por 

bases. No ano de 2005 o tratamento mineral apresentou melhor teor de saturação por 

bases, porém não diferiu estatisticamente (P>0,05) do tratamento testemunha e dos 

tratamentos orgânicos (aplicação de 100 e 150 m3/ha/ano de DLS). Somente a dosagem de 

200 m3/ha/ano de DLS apresentou saturação por bases significativamente (P<0,05) inferior, 

provavelmente devido ao curto tempo de avaliação (efeito residual), pois dos tratamentos 

orgânicos foi a dose em que mais adicionou-se nutrientes ao solo. Porém no ano de 2006, 

ocorreu o inverso, os valores de saturação por bases decresceram para o tratamento 

mineral e mantiveram-se para os demais tratamentos. O que comprova o efeito residual dos 

DLS. VILELA et al. 2004 recomendam que o capim Mombaça (espécie forrageira muito 

exigente) deve ter sua saturação por bases aumentada através de adubação para 50% a 

60% para manter índices de produção satisfatórios. Portanto, todos os tratamentos de 

adubação, nos anos de 2005 e 2006, propiciaram saturação por bases adequadas. 
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TABELA 5 – Valores médios de saturação por bases (V) no solo em experimento de capim-

Mombaça em função dos tratamentos de fertilização e dos anos de avaliação. 

Goiânia/GO. 2004 a 2006 

 

 V (%) 
Tratamentos 2004 2005 2006 Média CV (%) 

Test (PK) 34,45 Ba 52,43 Aab 51,16 Aa 46,01 19,49 
T M (NPK) 34,45 Ca 55,30 Aa 50,64 Ba 46,80 15,35 

T 100 (m3/ha) 34,45 Ba 53,35 Aab  52,89 Aa 46,89 18,25 
T 150 (m3/ha) 34,45 Ba 55,01 Aab 51,48 Aa 46,98 15,97 
T 200 (m3/ha) 34,45 Ba 49,74 Ab  53,96 Aa 46,05 17,51 

Média 34,45 53,16 52,02   
CV (%) 15,52 16,97 16,50   

    a>b (P<0,05) 
    A>B>C (P<0,05)  
    As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 

 
Verifica-se pelos dados da Tabela 6, que houve interação (P<0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e os anos de avaliação para os teores médios de P no solo. A 

fertilização mineral e a fertilização orgânica proporcionaram incrementos significativos 

(P<0,05) nos teores de P no solo. O ano de 2005 apresentou os melhores teores de P, 

principalmente no tratamento orgânico com a aplicação de 100 m3/ha/ano de DLS. Em 

contrapartida, no ano de 2006, esse mesmo tratamento foi o que apresentou os menores 

teores de P. Provavelmente o aumento da PMS neste ano, implicou em maior extração do 

nutriente do solo e conseqüente exportação para MS (Tabela 1). PAULETTI & MOTA (2004) 

afirmaram que o uso dos DLS em pastagens tende a aumentar o teor de P no solo. Segundo 

VILELA et al. (2004), considerando-se o solo com teor de argila de 37% (teores de P no solo 

de 0 a 3,0 = disponibilidade muito baixa; de 3,1 a 5 = disponibilidade baixa; de 5,1 a 10 = 

disponibilidade média e > 10 = disponibilidade adequada). Daí conclui-se que somente o 

tratamento orgânico, com a aplicação de 100 m3/ha/ano de DLS, no ano de 2005 

proporcionou disponiblidade adequada de P no solo.  

 
 



 106

TABELA 6 – Teores médios de fósforo (P) no solo em experimento de capim-Mombaça em 

função dos tratamentos de fertilização e dos anos de avaliação. Goiânia/GO. 

2004 a 2006 

 

 P (mg/dm3) 
Tratamentos 2004 2005 2006 Média CV (%) 

Test (PK) 0,75 Ba 4,30 Ab 4,73 Aa 3,26 183,69 
T M (NPK) 0,75 Ba 5,83 Aa 5,50 Aa 4,02 164,49 

T 100 (m3/ha) 0,75 Ba 4,30 Ab 2,62 Aa 4,55 256,45 
T 150 (m3/ha) 0,75 Ba 4,08 Ab 3,20 Aa 2,67 70,81 
T 200 (m3/ha) 0,75 Ba 4,50 Ab 5,89 Aa 3,71 191,48 

Média 0,75 5,80 4,39   
CV (%) 87,17 173,15 148,44   

     a>b (P<0,05) 
     A>B>C (P<0,05)  
     As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 

 

Observa-se pelos dados da Tabela 7, que houve interação (P<0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e os anos de avaliação para os teores médios de K no solo. A 

fertilização mineral e a fertilização orgânica proporcionaram incrementos significativos 

(P<0,05) nos teores de K no solo nos anos de 2005 e de 2006. Antes do início do 

experimento (2004) já haviam teores elevados de K no solo. Provavelmente o 

comportamento do K em 2005 e 2006 no tratamento mineral deveu-se ao fato de ter sido 

adicionado ao solo na forma mineral e ter praticamente 100% de absorção. Nos tratamentos 

com DLS, os teores de K foram mais baixos em 2006, quando comparados com 2005, 

mesmo sendo adicionado na forma orgânica também tiveram 100% de absorção. É 

necessário considerar que as altas PMS obtidas no 2º ano de avaliação (Tabela 1), 

contribuíram para esses resultados, devido a possível exportação deste nutriente para MS. 

Segundo VILELA et al. (2004) solos com teores de K acima de 50 mg/dm3 dispensam 

adubação potássica. 
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TABELA 7 – Teores médios de potássio (K) no solo em experimento de capim-Mombaça 

em função dos tratamentos de fertilização e dos anos de avaliação. 

Goiânia/GO. 2004 a 2006 

 

 K (mg/dm3) 
Tratamentos 2004 2005 2006 Média CV (%) 

Test (PK) 70,10 Ba 98,05 Aab 89,22 Ab 85,79 27,02 
T M (NPK) 70,10 Ba 117,27 Aa 110,12 Aa 99,16 34,25 

T 100 (m3/ha) 70,10 Aa 92,15 Ab 76,48 Abc 79,57 52,81 
T 150 (m3/ha) 70,10 Ba 86,52 Ab 77,65 Abc 78,09 27,23 
T 200 (m3/ha) 70,10 Aa 80,52 Ab 74,52 Ab 75,05 30,02 

Média 70,10 94,90 85,60   
CV (%) 31,29 42,31 27,70   

    a>b>c (P<0,05) 
    A>B>C (P<0,05)  
    As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de     linha 
 

Visualiza-se pelos dados da Tabela 8, que não houve interação (P>0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e os anos de avaliação para os teores médios de Ca no solo. A 

fertilização mineral e a fertilização orgânica proporcionaram incrementos significativos 

(P<0,05) nos teores de Ca no solo nos anos de 2005 e de 2006. Resultado este diferente do 

esperado. Esperavam-se teores mais altos de Ca nos tratamentos com DLS, principalmente 

no ano de 2006, pois estes tratamentos receberam este nutriente na fertilização orgânica. 

Possivelmente no solo da área experimental deveria haver reserva de Ca e a liberação 

deste nutriente pode ter sido acelerada pela taxa de exportação na elevada PMS (Tabela1). 

TABELA 8 – Teores médios de cálcio (Ca) no solo em experimento de capim-Mombaça em 

função dos tratamentos de fertilização e dos anos de avaliação. Goiânia/GO. 

2004 a 2006 

 Ca (cmolc/dm3) 
Tratamentos 2004 2005 2006 Média CV (%) 

Test (PK) 1,12 B 2,24 A 2,26 A 1,87 a 33,47 
T M (NPK) 1,12 B 2,38 A 2,07 A 1,86 a 32,70 

T 100 (m3/ha) 1,12 B 2,48 A 2,19 A 1,93 a 34,99 
T 150 (m3/ha) 1,12 C 2,49 A 2,10 A 1,90 a 26,51 
T 200 (m3/ha) 1,12 B 2,07 A 2,29 A 1,82 a 28,38 

Média 1,12 2,33 2,18   
CV (%) 26,44 32,11 27,86   

    A>B>C (P<0,05)  
    As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 
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  Visualiza-se pelos dados da Tabela 9, que houve interação (P<0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e os anos de avaliação para os teores médios de Mg no solo. Os 

tratamentos com DLS incrementaram os teores de Mg no solo, principalmente no ano de 

2005. Porém, no ano de 2006, nenhum dos tratamentos utilizados diferiu estatisticamente 

(P<0,05) entre si, além desse ano ter apresentado melhores teores em todos os 

tratamentos. Deve-se salientar que foi adicionado Mg ao solo, através dos tratamentos com 

DLS. Recomenda-se que o teor mínimo de Mg no solo seja de pelo menos 0,5 cmolc/dm3 

(VILELA et al., 2004). Assim, todos os tratamentos, bem como todos os anos de avaliação 

apresentaram teores satisfatórios de Mg no solo. 

 
TABELA 9 – Teores médios de magnésio (Mg) no solo em experimento de capim-Mombaça 

em função dos tratamentos de fertilização e dos anos de avaliação. 

Goiânia/GO. 2004 a 2006 

 

 Mg (cmolc/dm3) 
Tratamentos 2004 2005 2006 Média CV (%) 

Test (PK) 0,50 Ba 0,80 Ab 0,79 Aa 0,69 30,85 
T M (NPK) 0,50 Ba 0,86 Aab 0,78 Aa 0,71 26,88 

T 100 (m3/ha) 0,50 Ba 0,83 Ab 1,03 Aa 0,78 73,87 
T 150 (m3/ha) 0,50 Ba 0,98 Aa 0,88 Aa 0,79 34,85 
T 200 (m3/ha) 0,50 Ca 0,83 Bb 0,99 Aa 0,77 27,95 

Média 0,50 0,86 0,89   
CV (%) 33,78 25,92 53,64   

     a>b (P<0,05) 
     A>B>C (P<0,05)  

  As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 
 

ROSA et al. (2004 a) avaliaram os efeitos da aplicação de diferentes quantidades 

de DLS (100, 150 e 200 m3/ha/ano) em relação aos atributos químicos do solo e produção 

de massa seca do capim-Marandu. Os autores observaram que a maior PMS no 2º ano de 

avaliação proporcionou uma maior extração dos nutrientes do solo com visível diminuição 

dos teores de K, Ca e Mg.  

Verifica-se pelos dados da Tabela 10, que houve interação (P<0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e os anos de avaliação para os teores médios de Cu no solo. A 

utilização da fertilização orgânica e da fertilização mineral diminuiu de forma significativa 
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(P<0,05) os teores de Cu no solo no ano de 2005. Isso demonstra que o Cu teve 

comportamento diferente dos demais elementos químicos do solo. Possivelmente, o Cu 

pode ter sido exportado para o tecido foliar ou produção de MS (Tabela 1). Mesmo 

apresentando valores inferiores nos tratamentos com DLS, estes foram significativamente 

(P<0,05) superiores aos tratamentos químicos no ano de 2006. Isso possivelmente se deve 

a adição desse elemento ao solo através da utilização dos DLS. 

 
TABELA 10 – Teores médios de cobre (Cu) no solo em experimento de capim-Mombaça em 

função dos tratamentos de fertilização e dos anos de avaliação. Goiânia/GO. 

2004 a 2006 

 

 Cu (mg/dm³) 
Tratamentos 2004 2005 2006 Média CV (%) 

Test (PK) 4,90 Aa 1,85 Bb 2,30 Bb 3,02 54,49 
T M (NPK) 4,90 Aa 1,99 Bab 2,30 Bb 3,06 48,43 

T 100 (m3/ha) 4,90 Aa 2,37 Ba 2,88 Ba 3,38 45,64 
T 150 (m3/ha) 4,90 Aa 2,15 Bab 2,87 Ba 3,31 45,60 
T 200 (m3/ha) 4,90 Aa 2,05 Cab 3,21 Ba 3,39 44,63 

Média 4,90 2,08 2,71   
CV (%) 8,55 32,92 32,50   

    a>b (P<0,05) 
    A>B>C (P<0,05)  
    As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 

 

ROSA et al. (2002) avaliaram doses de DLS (100, 150 e 200 m3/ha/ano), tratamento 

mineral (NPK) e testemunha PK na produção e propriedades químicas do solo cultivado com 

capim-marandu. Os teroes de Cu no solo não demonstraram efeitos dos tratamentos 

utilizados. Verificou-se que no tratamento mineral e com a aplicação de DLS, a produção da 

forrageira foi maior e a extração do nutriente do solo foi mais intensa. 

Vê-se pelos dados da Tabela 11, que houve interação (P<0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e os anos de avaliação para os teores médios de Zn no solo. No 

ano de 2005, o tratamento orgânico com a aplicação de 100 m3/ha/ano de DLS apresentou 

incrementos significativos (P<0,05) quando comparado com os demais tratamentos 

minerais, porém não diferiu dos outros tratamentos orgânicos. Isso possivelmente aconteceu 

devido à maior quantidade de Zn que foi adicionada nesses tratamentos com a utilização de 
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DLS. No ano de 2006, o tratamento orgânico com a aplicação de 200 m3/ha/ano de DLS se 

destacou dos demais tratamentos, comprovando o longo efeito residual dos DLS, além de 

que neste tratamento orgânico adicionou-se a maior quantidade de Zn ao solo. Mesmo com 

a utilização de DLS durante dois anos e sendo este mineral considerado um metal pesado, 

os teores encontrados no solo não são considerados tóxicos (para o solo, plantas e 

animais).  

 
TABELA 11 – Teores médios de zinco (Zn) no solo em experimento de capim-Mombaça em 

função dos tratamentos de fertilização e dos anos de avaliação. Goiânia/GO. 

2004 a 2006 

 

 Zn (mg/dm³) 
Tratamentos 2004 2005 2006 Média CV (%) 

Test (PK) 1,99 Ba 2,29 Bb 4,02 Ab 2,76 66,26 
T M (NPK) 1,99 Ba 3,01 Bb 4,81 Ab 3,27 70,28 

T 100 (m3/ha) 1,99 Ba 5,05 Aa 5,53 Aab 4,19 89,71 
T 150 (m3/ha) 1,99 Ba 3,47 Aab 4,52 Ab 3,32 66,94 
T 200 (m3/ha) 1,99 Ba 3,66 Bab 7,58 Aa 4,41 82,43 

Média 1,99 3,49 5,29   
CV (%) 34,52 87,68 71,69   

   a>b (P<0,05) 
   A>B>C (P<0,05)  
   As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 

 

PINHEIRO (2006) fez o monitoramento de Cu e de Zn em solos com a utilização de 

DLS (100, 150 e 200 m3/ha/ano), adubação mineral (NPK) e testemunha (PK) na 

recuperação de pastagens de Brachiaria brizantha cv. Marandu, porém observou resultados 

diferentes dos encontrados.  

Para MENEZES et al. (2003) os DLS, se utilizados inadequadamente, podem afetar 

as propriedades químicas do solo e se constituir em uma fonte de contaminação ambiental. 

Os riscos de contaminação podem ocorrer devido à lixiviação de solutos, como nitrato e 

nitrito e o acúmulo de elementos, tais como Cu e Zn, no perfil do solo até atingir níveis 

tóxicos. 

Observa-se através dos dados da Tabela 12, que houve interação (P<0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e os anos de avaliação para os teores médios de Fe no solo. No 
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ano de 2005, a aplicação de 150 m3/ha/ano de DLS diferiru estatisticamente (P<0,05) do 

tratamento testemunha. Fato este que já era de se esperar, pois neste tratamento orgânico 

foi adicionado este nutriente ao solo.  O ano de 2006 produziu teores de Fe 

significativamente (P<0,05) superiores quando comparado com os demais tratamentos. 

Provavelmente tal fato ocorreu devido ao longo efeito residual dos DLS e também pela 

quantidade de Fe que foi adicionado ao solo nestes tratamentos. Porém, como esse 

nutriente não foi adicionado nos tratamentos mineral e testemunha, esperava-se encontrar 

teores inferiores nos mesmos. 

 
TABELA 12 – Teores médios de ferro (Fe) no solo em experimento de capim-Mombaça em 

função dos tratamentos de fertilização e dos anos de avaliação. Goiânia/GO. 

2004 a 2006 

 

 Fe (mg/dm³) 
Tratamentos 2004 2005 2006 Média CV (%) 

Test (PK) 35,10 Ba 28,25 Bb 47,05 Aa 36,80 35,24 
T M (NPK) 35,10 Ba 32,10 Bab 43,35 Aa 36,85 23,22 

T 100 (m3/ha) 35,10 Ba 32,79 Bab 45,29 Aa 37,73 38,88 
T 150 (m3/ha) 35,10 Ba 34,93 Ba 47,15 Aa 39,06 25,95 
T 200 (m3/ha) 35,10 Ba 32,27 Bab 50,13 Aa 39,17 32,15 

Média 35,10 32,07 46,59   
CV (%) 17,85 26,94 25,89   

    a>b (P<0,05) 
    A>B>C (P<0,05)  
    As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 

 

Observa-se pelos dados da Tabela 13, que não houve interação (P>0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e os anos de avaliação para os teores médios de Mn no solo. O 

ano de 2006 proporcionou teores de Mn estatisticamente superiores (P<0,05) em todos os 

tratamentos avaliados. Provavelmente, tal fato ocorreu em consequência da aplicação de 

fertilizantes no solo, seja na forma mineral, seja na forma orgânica. O Mn tem alta 

solubilidade no solo em pH baixo. Sistemas ácidos provocam menor absorção específica de 

Mn (MOREIRA et al., 2005). 
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TABELA 13 – Teores médios de manganês (Mn) no solo em experimento de capim-

Mombaça em função dos tratamentos de fertilização e dos anos de 

avaliação. Goiânia/GO. 2004 a 2006 

 

 Mn (mg/dm³) 
Tratamentos 2004 2005 2006 Média CV (%) 

Test (PK) 15,34 B 16,75 B 21,23 A 17,77 a 28,27 
T M (NPK) 15,34 B 16,52 AB 19,37 A 17,08 a 36,38 

T 100 (m3/ha) 15,34 B 16,99 AB 20,06 A 17,43 a 38,33 
T 150 (m3/ha) 15,34 B 16,20 B 20,10 A 17,21 a 35,05 
T 200 (m3/ha) 15,34 B 15,48 B 22,56 A 17,79 a 7,73 

Média 15,34 16,39 20,66   
CV (%) 25,92 30,26 38,27   

    A>B (P<0,05)  
    As letras minúsculas comparam as médias dentro da coluna e as maiúsculas, as médias dentro de linha 

  

Visualiza-se pelos dados da Tabela 14, que não houve interação (P>0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e as profundidades para os teores médios de MO no solo. Em 

todos os tratamentos, as camadas de 0-0,05 e de 0,05-0,10 m de profundidade produziram 

teores de MO significativamante superiores (P<0,05) quando comparadas com as demais 

profundidades. Isso se deve ao acúmulo de nutrientes nas camadas mais superficiais do 

solo, permitindo uma concentração maior próxima à região das raízes.  

TABELA 14 – Valores médios de matéria orgânica (MO) no solo em experimento de capim-

Mombaça em função dos tratamentos de fertilização e das profundidades. 

Goiânia/GO. 2004 a 2006 

 MO (dag/kg) 
 Profundidades 

Tratamentos 0-0,05 0,05-0,10 0,10-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 Média CV (%) 
Test (PK) 1,69 a 1,43 ab 1,42 b 1,17 bc 0,99 c 1,34 A 28,14 
T M (NPK) 1,75 a 1,67 a 1,46 b 1,13 bc 1,03 c 1,41 A 30,97 

T 100 (m3/ha) 1,62 a 1,52 a 1,35 ab 1,14 b 1,10 b 1,34 A 33,68 
T 150 (m3/ha) 1,66 a 1,70 a 1,70 a 1,28 b 1,34 b 1,53 A 49,73 
T 200 (m3/ha) 1,82 a 1,49 ab 1,43 b 1,16 bc 0,92 b 1,36 A 32,75 

Média 1,71 1,56 1,47 1,18 1,07   
CV (%) 23,02 26,62 71,43 38,59 60,64   

   a>b>c (P<0,05)  
As letras minúsculas comparam as médias dentro de linha e as maiúsculas, as médias dentro de coluna 
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ROSA et al. (2005) avaliaram as características químicas de solo com capim-

Marandu submetido à fertilização orgânica (100, 150 e 200 m3/ha/ano de DLS) e fertilização 

química (NPK e PK) durante cinco anos, e observaram que todos os tratamentos 

proporcionaram aumento nos teores de MO nas camadas de 0-0,05 e 0,05-0,10 m de 

profundidade. Porém, encontraram teores superiores aos encontrados neste experimento 

(3,9% a 4,3%). 

N’DAYEGAMIYE & CÔTÈ (1989) observaram qua a aplicação de DLS não resultou 

em incrementos no teor de MO a partir da profundidade de 0,025-0,05 m, provavelmente 

devido ao aumento da atividade microbiana motivada pelos DLS aplicados tornando os 

efeitos dos DLS no teor de MO do solo insignificantes.  

Constata-se pelos dados da Tabela 15, que não houve interação (P>0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e as profundidades para os valores médios de pH no solo. Os 

valores de pH foram influenciados (P<0,05) somente pelas profundidades. A camada de 

0,10-0,20 m apresentou valores significativamante (P<0,05) inferiores no tratamento mineral 

e orgânico (100 e 150 m3/ha/ano de DLS). Resultado diferente do esperado, pois não houve 

influência dos tratamentos e as profundidades influenciaram pouco. Porém, tal fato se 

justifica com a afirmação de que os efeitos da aplicação de DLS no pH do solo são mínimos 

(SCHERER et al., 1984). Sabe-se que a MO adicionada ao solo através dos DLS pode ter 

exercido efeito de tamponamento sobre o pH (KLIEMMAN, 2003).  

TABELA 15 – Valores médios de pH (em CaCl2) no solo em experimento de capim-  

Mombaça em função dos tratamentos de fertilização e das profundidades. 

Goiânia/GO. 2004 a 2006 

 pH (em CaCl2) 
 Profundidades 

Tratamentos 0-0,05 0,05-0,10 0,10-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 Média CV (%) 
Test (PK) 5,17 a 4,95 a 5,08 a 5,13 a 5,15 a 5,10 A 10,62 
T M (NPK) 5,35 a 5,18 ab 5,02 b 5,13 ab 5,24 ab 5,18 A 6,69 

T 100 (m3/ha) 5,35 a 5,08 ab 5,03 b 5,20 ab 5,21 ab 5,17 A 6,89 
T 150 (m3/ha) 5,35 a 5,10 ab 5,05 b 5,17 ab 5,26 ab 5,18 A 6,09 
T 200 (m3/ha) 5,68 a 5,15 a 5,01 a 5,10 a 5,09 a 5,21 A 16,43 

Média 5,38 5,09 5,04 5,15 5,19   
CV (%) 16,52 10,00 7,07 6,28 7,13   

   a>b>c (P<0,05)  
As letras minúsculas comparam as médias dentro de linha e as maiúsculas, as médias dentro de coluna 
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ROSA et al. (2005) observaram valores mais elevados de pH no solo nas camadas 

de 0-0,05 e de 0,05-0,10 m de profundidade nos tratamentos de capim-Marandu adubados 

com DLS (100, 150 e 200 m3/ha/ano), porém, os valores encontrados condizem com os 

desta pesquisa, variando de 4,9 a 5,3. 

Observa-se pelos dados da Tabela 16, que não houve interação (P>0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e as profundidades para os teores médios de CTC no solo. A 

profundidade 0-0,05 e 0,05-0,10 m foi a que apresentou significativamante (P<0,05) 

melhores valores de CTC. Esse resultado comprova a concentração de nutrientes nas 

camadas mais superficiais do solo, independente do tratamento utilizado. Sabe-se que os 

solos do Cerrado são bastante intemperizados, sua fração argila é pobre em cargas e uma 

CTC adequada depende em essência da MO do solo.  De acordo com KLIEMMAN (2003) a 

MO influencia a CTC do solo. 

 
TABELA 16 – Teores médios de capacidade de troca catiônica (CTC) (cmolc/dm3) no solo 

em experimento de capim-Mombaça em função dos tratamentos de 

fertilização e das profundidades. Goiânia/GO. 2004 a 2006 
    

 CTC (cmolc/dm3) 
 Profundidades 

Tratamentos 0-0,05 0,05-0,10 0,10-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 Média CV (%) 
Test (PK) 6,31 a 6,48 a 5,99 ab 5,70 b 5,20 c 5,94 A 13,97 
T M (NPK) 6,29 a 6,30 a 6,22 ab 5,48 b 5,26 b 5,91 A 14,07 

T 100 (m3/ha) 6.48 a 6,45 a 6,27 ab 5,52 b 5,53 b 6,05 A 18,38 
T 150 (m3/ha) 6,37 a 6,53 a 6,21 ab 5,57 b 5,46 b 6,03 A 17,07 
T 200 (m3/ha) 6,51 a 6,38 a 6,15 ab 5,59 b 5,14 b 5,95 A 13,96 

Média 6,39 6,43 6,17 5,57 5,32   
CV (%) 15,26 12,79 12,95 13,32 21,58   

   a>b>c (P<0,05)  
As letras minúsculas comparam as médias dentro de linha e as maiúsculas, as médias dentro de coluna 

 

ROSA et al. (2005) observaram teores mais elevados de CTC no solo nas camadas 

de 0-0,05 e de 0,05-0,10 m de profundidade e nos tratamentos de capim-Marandu 

fertilizados com DLS (100, 150 e 200 m3/ha/ano). Sendo que, os valores encontrados foram 

superiores aos desta pesquisa, variando de 7,3 a 7,7. 
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Constata-se pelos dados da Tabela 17, que não houve interação (P>0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e as profundidades para os teores médios de saturação por 

bases no solo. As camadas de 0-0,05 e de 0,05-0,10 m de profundidade proporcionaram 

incrementos significativos (P<0,05) nos teores de saturação por bases. O que evidencia a 

concentração de nutrientes nas camadas mais superficicais do solo. Os tratamento mineral e 

orgânico (150 m3/ha/ano de DLS) tiveram comportamento similar, não apresentando 

diferenças significativas (P>0,05) entre as profundidades do solo. As saturações por bases 

mais próximas do recomendado por VILELA et al. (2004) foram encontradas em todos os 

tratamentos somente na camada de 0-0,05 m, que é de 50% a 60% para o capim-Mombaça.  

 
TABELA 17 – Teores médios de saturação por bases (V) no solo em experimento de capim-

Mombaça em função dos tratamentos de fertilização e das profundidades. 

Goiânia/GO. 2004 a 2006 

 V (%) 
 Profundidades 

Tratamentos 0-0,05 0,05-0,10 0,10-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 Média CV (%) 
Test (PK) 51,85 a 45,74 ab 42,16 b 45,77 ab 44,52 b 46,01 A 25,97 
T M (NPK) 52,02 a 46,92 a 43,64 a 45,15 a 46,26 a 46,80 A 24,31 

T 100 (m3/ha) 53,14 a 45,06 ab 42,36 b 45,57 ab 47,33 ab 46,89 A 25,60 
T 150 (m3/ha) 53,34 a 46,48 a 44,41 a 45,62 a 45,03 a 46,98 A 24,48 
T 200 (m3/ha) 53,08 a 44,51 ab 42,10 b 46,16 ab 44,38 ab 46,05 A 24,41 

Média 52,68 45,74 42,93 45,86 45,51   
CV (%) 23,52 26,07 29,34 21,00 24,22   

   a>b (P<0,05)  
As letras minúsculas comparam as médias dentro de linha e as maiúsculas, as médias dentro de coluna 

 

ROSA et al. (2005) encontraram teores de saturação por bases variando 40 a 60% 

nas camadas de 0-0,05 e de 0,05-0,10 m de profundidade nos tratamentos de capim-

Marandu fertilizado com DLS (100, 150 e 200 m3/ha/ano). Observaram ainda que, os 

tratamentos mineral e testemunha produziram teores de saturação por bases, nessas 

mesmas camadas, variando de 20% a 30%. 

Verifica-se pelos dados da Tabela 18, que não houve interação (P>0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e as profundidades para os teores médios de fósforo. As 

profundidades de coleta influenciaram significativamante (P<0,05) os teores de P 
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encontrados no solo. Os maiores teores concentraram-se nas camadas de 0-0,05 e de 0,05-

0,10 m de profundidade. O P é um elemento de lenta mobilidade no solo, isso explica sua 

maior concentração nas camadas mais superficiais do solo. Segundo VILELA et al. (2004), 

considerando o solo com teor de argila de 37% (teores de P no solo de 0 a 3,0 = 

disponibilidade muito baixa; de 3,1 a 5 = disponibilidade baixa; de 5,1 a 10 = disponibilidade 

média e > 10 = disponibilidade adequada). Conclui-se que nenhum tratamento proporcionou 

disponiblidade adequada de P no solo, apenas disponibilidade média nas camadas mais 

superficiais, embora em todos os tratamentos, mesmo em quantidades diferentes, tenha 

sido adicionado este mineral ao solo. É necessário ressaltar que grande parte do P aplicado 

via DLS está em formas pouco solúveis. 

 
TABELA 18 – Teores médios de fósforo (P) no solo em experimento de capim-Mombaça em 

função dos tratamentos de fertilização e das profundidades. Goiânia/GO. 

2004 a 2006 

 P (dag/kg) 
 Profundidades 

Tratamentos 0-0,05 0,05-0,10 0,10-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 Média CV (%) 
Test (PK) 6,66 a 2,88 ab 2,87 ab 2,08 ab 1,79 b 3,26 A 185,79 
T M (NPK) 8,54 a 5,19 ab 2,06 b 2,15 b 2,19 b 4,02 A 163,75 

T 100 (m3/ha) 8,69 a 6,41 a 2,60 b 2,36 b 2,72 b 4,55 A 269,04 
T 150 (m3/ha) 3,64 a 3,70 a 2,01 b 2,05 b 1,97 b 2,67 A 84,19 
T 200 (m3/ha) 4,72 a 5,24 a 2,12 b 2,50 b 3,96 b 3,71 A 199,58 

Média 6,45 4,69 2,33 2,23 2,53   
CV (%) 196,67 207,68 105,64 102,48 217,66   

   a>b (P<0,05)  
As letras minúsculas comparam as médias dentro de linha e as maiúsculas, as médias dentro de coluna 
        

 

ROSA et al. (2005) observaram teores médios de P no solo variando de 10 a 20 

mg/dm3 nas camadas de 0-0,05 e de 0,05-0,10 m de profundidade nos tratamentos de 

capim-Marandu adubados com DLS (100, 150 e 200 m3/ha/ano). Sendo que, os tratamentos 

mineral e testemunha produziram teores de P no solo, nessas mesmas camadas, variando 

de 2 a 5 mg/dm3. 

Observa-se pelos dados da Tabela 19, que houve interação (P<0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e as profundidades para os teores médios de K. As 



 117

profundidades de 0-0,05 e de 0,05-0,10 cm foram significativamente (P<0,05) superiores. O 

que comprova o acúmulo do nutriente nas camadas mais superficiais do solo. O tratamento 

mineral apresentou teores de K significativamente superiores (P<0,05) em todas as 

camadas do solo, com exceção das camadas de 0,20-0,40 e de 0,40-0,60 m de 

profundidade. Considerando-se que o K adicionado através dos DLS esta em forma 100% 

disponível para as plantas, possivelmente podem ter sido absorvidas quantidades 

expressivas de K, o que prevê que a quantidade de K exportada pelo uso da pastagem foi 

alta (Tabela 1) nos tratamentos com DLS, justificando o resultado obtido.  

 

 TABELA 19 – Teores médios de K no solo em experimento de capim-Mombaça em função 

dos tratamentos de fertilização e das profundidades. Goiânia/GO. 2004 a 

2006 

 K (mg/dm3) 
 Profundidades 

Tratamentos 0-0,05 0,05-0,10 0,10-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 Média CV (%) 
Test (PK) 100,92 Ba 92,91 Bab 85,66 Aabc 80,21 Abc 69,25 Ac 85,79 27,76 
T M (NPK) 122,70 Aa 118,12 Aab 93,54 Abc 80,71 Ac 80,75 Ac 99,16 33,19 

T 100 (m3/ha) 92,83 Ba 87,20 Bab 76,70 Bbc 80,97 Ac 60,16 Abc 79,57 52,67 
T 150 (m3/ha) 93,12 Ba 87,83 Bab 77,58 Abc 63,63 Ac 68,29 Abc 78,09 24,77 
T 200 (m3/ha) 98,08 Ba 84,04 Bb 72,87 Bbc 64,21 Ac 56,04 Bd 75,05 26,14 

Média 101,53 94,02 81,27 73,94 66,90   
CV (%) 21,32 27,87 25,75 60,02 40,82   

   a>b>c (P<0,05)  
   A>B>C (p<0,05) 

As letras minúsculas comparam as médias dentro de linha e as maiúsculas, as médias dentro de coluna 
 

ROSA et al. (2005) verirficaram que os tratametnos orgânicos (100, 150 e 200 

m3/ha/ano de DLS), mineral (NPK) e testemunha (PK) proporcionaram incrementos 

significativos nos teores de K no solo nas camadas de 0-0,05 e de 0,05-0,10 m de 

profundidade.  

Visualiza-se pelos dados da Tabela 20, que não houve interação (P>0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e as profundidades para os teores médios de Ca. A camada de 0-

0,05 m de profundidade apresentou teores significativamante (P<0,05) superiores de Ca.  

Comprovando mais uma vez a concentração de nutrientes na camada mais superficial do 

solo. Porém, os tratamentos mineral e orgânico com a aplicação de 100 m3/ha/ano de DLS 

não demonstraram diferenças significativas (P>0,05) em nenhuma das profundidades 
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estudadas. Tal fato se explica devido a uma distribuição regular do nutriente no perfil do 

solo. 

 

TABELA 20 – Teores médios de cálcio (Ca) no solo em experimento de capim-Mombaça 

em função dos tratamentos de fertilização e das profundidades. Goiânia/GO. 

2004 a 2006 

 Ca (cmolc/dm3) 
 Profundidades 

Tratamentos 0-0,05 0,05-0,10 0,10-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 Média CV (%) 
Test (PK) 2,28 a 2,01 ab 1,70 ab 1,78 ab 1,56 b 1,87 A 42,55 
T M (NPK) 2,21 a 1,92 a 1,88 a 1,61 a 1,65 a 1,86 A 42,92 

T 100 (m3/ha) 2,37 a 1,99 a 1,85 a 1,73 a 1,71 a 1,93 A 45,45 
T 150 (m3/ha) 2,32 a 2,00 ab 1,85 ab 1,70 b 1,63 b 1,90 A 39,02 
T 200 (m3/ha) 2,38 a 1,81 b 1,70 b 1,74 b 1,50 b 1,82 A 37,04 

Média 2,31 1,95 1,80 1,71 1,61   
CV (%) 36,20 42,14 44,03 36,60 47,39   

a>b(P<0,05)  
As letras minúsculas comparam as médias dentro de linha e as maiúsculas, as médias dentro de coluna 
 

ROSA et al. (2005) observaram que o capim-Marandu submetido a adubação 

orgânica (100, 150 e 200 m3/ha/ano de DLS), mineral (NPK) e testemunha (PK) apresentou 

teores de Ca no solo superiores nas camadas de 0-0,05 e de 0,05-0,10 m de profundidade 

em todos as tratamentos submetidos a adubação com DLS, sendo que estes variaram de 

2,1 a 3,2 cmolc/dm3.  

Detecta-se pelos dados da Tabela 21, que não houve interação (P>0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e as profundidades para os teores médios de Mg. Os teores 

médios de Mg foram influenciados significamente (P<0,05) somente na profundidade de 

0,40-0,60 m no tratamento testemunha e no tratamento orgânico com a aplicação de 200 

m3/ha/ano de DLS. De maneira geral, percebe-se que os melhores teores de Mg 

permaneceram nas camadas mais superficiais do solo, porém o resultado demonstra que 

quantidades consideráveis de Mg migraram para as camadas mais profundas. A 

manutenção dos cátions Mg2+, na camada arável do solo, depende diretamente da geração 

de cargas negativas na superfície de minerais e constituintes orgânicos do solo (LOBATO & 

SOUZA, 2004), o que justifica a ausência de significância nos tratamentos de adubação. 
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TABELA 21 – Teores médios de magnésio (Mg) no solo em experimento de capim-

Mombaça em função dos tratamentos de fertilização e das profundidades. 

Goiânia/GO. 2004 a 2006 

 Mg (cmolc/dm3) 
 Profundidades 

Tratamentos 0-0,05 0,05-0,10 0,10-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 Média CV (%) 
Test (PK) 0,82 a 0,80 ab 0,60 b 0,65 ab 0,60 b 0,69 A 34,86 
T M (NPK) 0,81 a 0,77 a 0,66 a 0,67 a 0,64 a 0,71 A 33,74 

T 100 (m3/ha) 0,94 a 0,76 a 0,65 a 0,66 a 0,91 a 0,78 A 78,30 
T 150 (m3/ha) 0,92 a 0,87 a 0,73 a 0,70 a 0,70 a 0,79 A 42,82 
T 200 (m3/ha) 0,92 a 0,85 ab 0,71 ab 0,70 ab 0,68 b 0,77 A 37,04 

Média 0,88 0,81 0,67 0,68 0,71   
CV (%) 40,78 34,00 38,19 31,21 85,14   

a>b(P<0,05)  
As letras minúsculas comparam as médias dentro de linha e as maiúsculas, as médias dentro de coluna 
 
 

ROSA et al. (2005) avaliaram o capim-Marandu submetido à fertilização orgânica 

(100, 150 e 200 m3/ha/ano de DLS), mineral (NPK) e testemunha (PK) e observaram teores 

de Mg no solo superiores nas camadas de 0-0,05 e de 0,05-0,10 m de profundidade nos 

tratamentos submetidos a fertilização orgânica, sendo que estes variaram de 1,7 a 2,8 

cmolc/dm3. No entanto, no experimento em todos os tratamentos, independente da 

fertilização ser mineral ou orgânica, foram encontrados valores bem inferiores a estes. 

Visualiza-se pelos dados da Tabela 22, que não houve interação (P>0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e as profundidades para os teores médios de Cu. Esperava-se 

que os tratamentos submetidos a fertilização orgânica com DLS apresentassem maiores 

teores de Cu no solo, principalmente nas camadas mais profundas. A concentrações de Cu 

no perfil do solo podem ter sido influenciadas pela extração desse nutriente pela MS da 

parte aérea do capim-Mombaça. Isso indica que este mineral ou foi extraído pela cultura ou 

tornou-se menos disponível em razão da complexação da MO. 
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TABELA 22 – Teores médios de cobre (Cu) no solo em experimento de capim-Mombaça em 

função dos tratamentos de fertilização e das profundidades. Goiânia/GO. 

2004 a 2006  
    

 Cu (mg/dm³) 
 Profundidades 

Tratamentos 0-0,05 0,05-0,10 0,10-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 Média CV (%) 
Test (PK) 2,89 2,81 3,06 3,03 3,30 3,02 A 71,46 
T M (NPK) 3,00 2,84 2,94 3,21 3,34 3,06 A 65,46 

T 100 (m3/ha) 3,55 3,39 3,26 3,29 3,42 3,38 A 56,81 
T 150 (m3/ha) 3,30 3,10 3,20 3,46 3,46 3,31 A 58,52 
T 200 (m3/ha) 3,67 3,26 3,14 3,42 3,45  3,39 A 57,17 

Média 3,28 a 3,08 a 3,12 a 3,28 a 3,39 a   
CV (%) 58,27 65,96 63,89 61,86 58,44   

As letras minúsculas comparam as médias dentro de linha e as maiúsculas, as médias dentro de coluna 
 

No entanto, ROSA et al. (2005) avaliaram o capim-Marandu submetido à fertilização 

orgânica (100, 150 e 200 m3/ha/ano de DLS), mineral (NPK) e testemunha (PK) e 

encontraram teores de Cu no solo superiores nas camadas de 0-0,05 e de 0,05-0,10 m de 

profundidade nos tratamentos submetidos a fertilização orgânica, sendo que estes variaram 

de 4,5 a 8,0 mg/dm3.  

Observa-se pelos dados da Tabela 23, que houve interação (P<0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e as profundidades para os teores médios de Zn. Os tratamentos 

orgânicos com DLS proporcionaram incrementos significativos (P<0,05) nos teores de Zn no 

solo, principalmente nas camadas de 0-0,05 e de 0,05-0,10 m de profundidade Mesmo 

assim, os teores encontrados estão dentro dos limites permitidos para um metal pesado. 

Sabe-se que parte desse nutriente pode ter percolado para camadas mais profundas do 

solo, abaixo de 0,60 m de profundidade.    
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TABELA 23 – Teores médios de zinco (Zn) no solo em experimento de capim-Mombaça em 

função dos tratamentos de fertilização e das profundidades. Goiânia/GO. 

2004 a 2006     
   

 Zn (mg/dm³) 
 Profundidade 

Tratamentos 0-0,05 0,05-0,10 0,10-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 Média CV (%) 
Test (PK) 3,84 Ba 3,16 Aab 2,47 Aab 2,13 Ab 2,22 Ab 2,76 70,74 
T M (NPK) 5,61 Aba 3,30 Ab 2,84 Ab 2,43 Ab 2,16 Ab 3,27 69,76 

T 100 (m3/ha) 7,44 Aa 4,93 Aab 3,35 Ab 2,56 Ab 2,67 Ab 4,19 87,49 
T 150 (m3/ha) 5,10 Aba 3,69 Aab 2,84 Ab 2,52 Ab 2,47 Ab 3,32 68,28 
T 200 (m3/ha) 5,95 Aba 4,15 Aab 4,15 Aab 4,14 Aab 2,66 Ab 4,41 94,20 

Média 5,79 3,85 3,13 2,76 2,44   
CV (%) 75,05 70,66 79,31 108,90 84,06   

a>b (P<0,05)  
A>B (P<0,05)  
As letras minúsculas comparam as médias dentro de linha e as maiúsculas, as médias dentro de coluna 
 

 

ROSA et al. (2005) avaliaram o capim-Marandu submetido à fertilização orgânica 

(100, 150 e 200 m3/ha/ano de DLS), mineral (NPK) e testemunha (PK), e observaram teores 

de Zn no solo superiores nas camadas de 0-0,05 e de 0,05-0,10 m de profundidade nos 

tratamentos submetidos a fertilização orgânica, sendo que estes variaram de 8,0 a 13,0 

mg/dm3. No entanto, no experimento, foram encontrados valores bem inferiores a estes. 

Nota-se pelos dados da Tabela 24, que não houve interação (P>0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e as profundidades para os teores médios de Fe. Tal fato difere 

do esperado, pois previa-se que os tratamentos submetidos a fertilização orgânica com DLS 

apresentassem maiores teores de Fe no solo, principalmente nas camadas mais profundas. 

As concentrações de Fe no perfil do solo podem ter sido influenciadas pela extração desse 

nutriente pela MS do capim-Mombaça. Isso indica que este mineral pode ter sido extraído 

pela cultura.  
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TABELA 24 – Teores médios de ferro (Fe) no solo em experimento de capim-Mombaça em 

função dos tratamentos de fertilização e das profundidades. Goiânia/GO. 

2004 a 2006  

 Fe (mg/dm³) 
 Profundidades 

Tratamentos 0-0,05 0,05-0,10 0,10-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 Média CV (%) 
Test (PK) 34,41 37,04 36,90 36,93 38,70 36,80 A 41,55 
T M (NPK) 36,90 37,46 37,86 33,88 38,14 36,85 A 26,62 

T 100 (m3/ha) 38,72 39,80 38,48 36,15 35,49 37,73 A 37,95 
T 150 (m3/ha) 36,97 40,35 38,89 39,82 39,25 39,06 A 30,10 
T 200 (m3/ha) 40,40 37,15 40,77 38,88 38,62 39,17 A 38,33 

Média 37,48 a 38,36 a 38,58 a 37,13 a 38,04 a   
CV (%) 31,75 33,10 37,59 36,58 38,58   

As letras minúsculas comparam as médias dentro de linha e as maiúsculas, as médias dentro de coluna 
 

Percebe-se pelos dados da Tabela 25, que não houve interação (P>0,05) entre os 

tratamentos de fertilização e as profundidades para os teores médios de Mn. Em todos os 

tratamentos, as camadas de 0-0,05 e 0,05-0,10 m de profundidade proporcionaram 

incrementos significativos nos teores de Mn no solo. Pode-se concluir que não houve 

migração desse elemento para as camadas mais profundas e sim uma concentração 

próxima a região das raízes da planta. 

 
TABELA 25 – Teores médios de manganês (Mn) no solo em experimento de capim-

Mombaça em função dos tratamentos de fertilização e das profundidades. 

Goiânia/GO. 2004 a 2006    

       Mn (mg/dm³) 
 Profundidades 

Tratamentos 0-0,05 0,05-0,10 0,10-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 Média CV (%) 
Test (PK) 18,81 ab 20,83 a 19,83 a 15,43 bc 13,96 c 17,77 A 28,15 
T M (NPK) 20,28 a 19,81 a 17,93 ab 14,30 bc 13,06 c 17,08 A 29,69 

T 100 (m3/ha) 21,41 a 20,81 a 18,14 ab 14,02 bc 12,93 c 17,46 A 34,83 
T 150 (m3/ha) 18,52 abc 20,14 a 18,83 ab 14,73 bc 13,82 c 17,21 A 34,42 
T 200 (m3/ha) 22,78 a 18,71 ab 19,13 ab 14,80 b 13,52 b 17,79 A 44,03 

Média 20,36 20,06 18,77 14,66 13,46   
CV (%) 38,52 30,38 33,31 31,45 34,89   

a>b (P<0,05)  
A>B (P<0,05)  
As letras minúsculas comparam as médias dentro de linha e as maiúsculas, as médias dentro de coluna 
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Segundo POCOJESKI et al. (2004) os teores de Mn podem ser variáveis em 

decorrência do material de origem e pH do solo. Assim, os teores de Mn no solo foram mais 

influenciados pelo seu material de origem e pH do solo do que pela utilização dos DLS e 

profundiades de coleta de solo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 124

4.4 CONCLUSÕES 
 

O 2º ano de avaliação proporcionou incrementos na produção de massa seca 

acumulada. A fertilização com 200 m3/ha/ano de DLS e a fertilização mineral apresentaram 

as melhores produções de massa seca. 

Os atributos químicos do solo não foram alteradas ao longo dos anos de avaliação. A 

fertilização orgânica e mineral melhoraram os atributos químicos do solo nas camadas mais 

superficiais.  

A aplicação de DLS nas doses avaliadas não causou contaminação do solo por Cu e 

Zn. 

A irrigação não teve efeito sobre os atributos químicos do solo. 
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CAPÍTULO 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Nas condições em que o experimento foi realizado a utilização de DLS aumentou a 

PMS do capim-Mombaça, sendo que, a dose que apresentou melhores resultados foi a de 

200 m3/ha/ano. Pode-se constatar que a fertilização orgânica com 200 m3/ha/ano de DLS 

pode substituir a fertilização química, considerando a lenta mineralização dos DLS. 

 Em relação à irrigação pode-se concluir que esta possibilitou incrementos na PMS do 

capim-Mombaça, porém não resolveu o problema da estacionalidade, apenas minimizou. 

Observou-se também que a irrigação em períodos nos quais as temperaturas estiveram 

abaixo de 15˚C, o capim-Mombaça não respondeu em termos de produção. 

 Considerando a composição químico-bromatológica do capim-Mombaça, a fertilização 

com DLS e a irrigação não proporcionaram incrementos significativos nos teores de PB, de 

FDN e de FDA, porém, estes permaneceram dentro dos valores considerados adequados. 

Considerando os teores foliares encontrados no capim- Mombaça, somente alguns minerais 

sofreram influência dos tratamentos, contudo, a maioria dos minerais apresentou teores 

normais. 

 De uma maneira geral, obteve-se melhores resultados no experimento desenvolvido 

na época das águas, em conseqüência das melhores condições climáticas. Considerando a 

época das águas e a época das secas, bem como todas as variáveis analisadas, o 2º ano 

de avaliação (período das águas e da seca) sempre proporcionaram melhores resultados 

em conseqüência do longo efeito residual dos DLS, necessitando de maior espaço de tempo 

para sua mineralização no solo. 

 Estudando os atributos químicos do solo, estas tiveram maior efeito dos anos de 

avaliação do que dos tratamentos de fertilização utilizados. Ocorreu maior concentração de 

nutrientes nas camadas de 0-5 e de 5-10 cm de profundidade no solo. Os teores de Cu e Zn 

no perfil do solo, mesmo com a utilização de DLS, encontram-se dentro dos teores 

adequados. 

 Em virtude do que foi apresentado anteriormente, recomenda-se mais pesquisas 

avaliando os efeitos dos DLS aplicados ao solo por longos períodos de tempo 

sucessivamente, bem como o acompanhamento das mudanças nos atributos químicos do 

solo, com especial atenção para o Cu e o Zn. 
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QUADRO 1 – Composição média dos nutrientes encontrada nas análises dos dejetos líquidos de suínos utilizados no 

1º ano de avaliação. Goiânia/GO. Outubro/2004 a julho/2005 

Componentes 26/10/04 23/11/04 21/12/04 18/01/05 15/02/05 15/03/05 12/04/05 10/05/05 05/07/05 TOTAL Média 
MS (%) 2,8 0,2 0,3 1,9 1,8 2,2 1,3 1,5 0,4     ---------- 1,30 
N (g/kg) 2,10 0,3 0,8 0,6 0,8 0,8 0,05 0,1 0,2 5,75 0,65 
P (g/kg) 0,06 0,1 0,6 0,3 0,5 0,5 0,02 0,0 0,1 2,18 0,24 
K (g/kg) 0,20 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,012 0,1 0,0 1,32 0,14 

Ca (g/kg) 0,16 0,1 0,8 0,6 1,1 1,1 0,05 0,0 0,2 4,11 0,45 
Mg( g/kg) 0,04 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,008 0,0 0,1 0,55 0,06 
S (g/Kg) 0,03 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 0,004 0,0 0,0 0,64 0,07 

Cu (mg/kg) 4,0 1,55 12,5 21,0 37,5 44,0 19,0 0,70 5,1 145,35 16,15 
Fe (mg/kg) 26,6 29,00 98,0 112,0 138,0 137,0 110,0 8,50 53,0 712,10 79,12 
Mn (mg/kg) 18,5 2,15 5,2 9,5 17,0 19,2 8,0 0,40 3,4 83,35 9,26 
Zn (mg/kg) 8,2 3,60 22,0 48,0 70,0 75,0 42,0 1,40 12,5 282,70 31,41 

Análises realizadas no Laboratório Agropecuário Ltda (SOLOCRIA). Goiânia/GO.  

QUADRO 2 – Composição média dos nutrientes encontrada nas análises dos dejetos líquidos de suínos utilizados no 

2º ano de avaliação. Goiânia/GO. Outubro/2005 a Março/2006. 

Componentes    26/10/05 22/11/05 20/12/05 17/01/06 14/02/06 14/03/06 TOTAL MÉDIA 
MS (%) 0,8 2,0 0,8 1,7 1,0 1,0 ---------- 1,2 
N (g/kg) 0,1 2,0 0,45 1,20 1,38 1,35 6,48 1,08 
P (g/kg) 0,07 0,5 0,17 0,30 0,30 0,16 1,5 0,25 
K (g/kg) 0,20 5,8 0,41 0,50 0,72 0,72 8,35 1,39 

Ca (g/kg) 0,11 1,8 0,20 0,30 0,30 0,82 3,53 0,58 
Mg( g/kg) 0,05 0,3 0,10 0,20 0,16 0,10 0,91 0,15 
S (g/Kg) 0,03 0,2 0,12 0,18 0,26 0,12 0,91 0,15 

Cu (mg/kg) 1,35 16,5 5,5 9,0 9,0 6,50 47,85 7,97 
Fe (mg/kg) 20,20 52,5 24,5 34,5 33,5 19,5 184,70 30,78 
Mn (mg/kg) 0,80 8,5 3,1 4,0 3,7 1,8 21,90 3,65 
Zn (mg/kg) 3,70 19,5 4,6 9,5 11,5 6,5 55,30 9,21 
Análises realizadas no Laboratório Agropecuário Ltda (SOLOCRIA). Goiânia/GO.  



QUADRO 3 – Data, lâminas de água aplicadas na irrigação e precipitação no 

experimento de capim Mombaça fertilizado com dejetos líquidos de 

suínos e adubo mineral sob irrigação no 1º ano de avaliação. 

Goiânia/GO. Outubro/2004 a Setembro/2005 

Data Lâmina de água aplicada (mm) Precipitação (mm) 
Out/2004 0,0 183,2 
Nov/2004 0,0 99,2 
Dez/2004 0,0 262,7 
Jan/2005 0,0 261,8 
Fev/2005 0,0 131,8 

Març/2005 0,0 399,8 
Abr/2005 0,0 47,5 
TOTAL 0,0 1.386,00 

04/05/05 35,0 0,0 
11/05/05 0,0 20,0 

23/05/05 21,37 0,0 
26/05/05 0,0 12,20 
03/06/05 19,36 0,0 
08/06/05 19,07 0,0 
14/06/05 21,99 0,0 
22/06/05 21,48 0,0 
29/06/05 21,59 0,0 
05/07/05 20,99 0,0 
12/07/05 21,18 0,0 
18/07/05 20,04 0,0 
25/07/05 21,62 0,0 
30/07/05 21,77 0,0 
05/08/05 16,79 0,0 
12/08/05 17,21 0,0 
20/08/05 21,23 0,0 
25/08/05 19,60 0,0 
30/08/05 21,91 0,0 
02/09/05 0,0 1,6 
06/09/05 16,55 0,0 
07/09/05 0,0 2,2 
12/09/05 19,18 0,0 
14/09/05 0,0 5,8 
16/09/05 14,23 0,0 
20/09/05 18,92 1,0 
22/09/05 0,0 3,8 
25/09/05 0,0 16,0 
27/09/05 0,0 9,2 
28/09/05 0,0 1,8 
TOTAL 431,08 79,60 
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QUADRO 4 – Data, lâminas de água aplicadas na irrigação e precipitação no 

experimento de capim Mombaça fertilizado com dejetos líquidos de 

suínos e adubo mineral sob irrigação no 2º ano de avaliação. 

Goiânia/GO. Setembro/2005 a Agosto/2006 

Data Lâmina de água aplicada (mm) Precipitação (mm) 
Set/2005 68,88 41,4 
Out/2005 0,0 123,4 
Nov/2005 0,0 327,8 
Dez/2005 0,0 375,7 
Jan/2006 0,0 173,4 
Fev/2006 0,0 230,2 
Mar/2006 0,0 326,0 
TOTAL 68,88 1597,90 

27/04/06 20,0 0,0 
01/05/06 0,0 12,20 
08/05/06 22,21 0,0 
22/05/06 22,25 0,0 
08/06/06 47,40 0,0 
12/06/06 13,47 0,0 
19/06/06 22,41 0,0 
25/06/06 20,58 0,0 
30/06/06 15,19 0,0 
04/07/06 9,23 0,0 
1107/06 9,14 0,0 
18/07/06 15,89 0,0 
24/07/06 15,26 0,0 
28/07/06 12,42 0,0 
02/08/06 17,24 0,0 
07/08/06 20,55 0,0 
13/08/06 20,75 0,0 
17/08/06 18,68 0,0 
21/08/06 19,53 0,0 
25/08/06 15,73 0,0 
28/08/06 17,16 0,0 
TOTAL 375,09 12,20 
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QUADRO 5 – Umidade do solo (%) na época das secas do 1º ano de avaliação no 

experimento de capim Mombaça fertilizado com dejetos líquidos de 

suínos e adubo mineral sob irrigação. Goiânia/GO. Junho a 

Setembro/2005 

UMIDADE Adubação Irrigação Profundidade 
(cm) 22/06/05 12/07/05 30/07/05 20/08/05 12/09/05 
0-20 32,82 19,83 18,67 16,16 4,51 I 

20-40 32,46 22,83 18,32 5,34 11,80 
0-20 10,50 6,19 12,57 5,34 4,47 

 
TEST 

S 
20-40 11,93 6,60 14,29 5,34 ------- 
0-20 33,07 22,03 19,53 15,57 16,50 I 

20-40 32,33 22,78 15,74 11,73 18,70 
0-20 13,13 18,58 8,70 8,33 4,20 

 
TQ 

S 
20-40 13,17 18,76 9,06 7,61 ------- 
0-20 36,31 24,09 18,63 16,67 7,96 I 

20-40 32,75 22,06 16,62 9,04 11,19 
0-20 8,53 8,38 5,88 4,95 4,87 

 
T100 

S 
20-40 9,98 13,88 2,08 11,13 ------- 
0-20 39,21 22,99 19,06 15,84 12,39 I 

20-40 31,83 22,10 16,61 7,89 15,67 
0-20 9,42 11,42 5,56 12,86 4,70 

 
T150 

S 
20-40 11,46 11,69 6,11 11,34 ------- 
0-20 30,27 22,43 19,70 12,38 7,93 I 

20-40 28,90 22,87 17,16 10,98 11,03 
0-20 9,35 10,79 5,16 10,30 5,65 

 
T200 

S 
20-40 11,92 11,11 13,11 6,51 ------- 
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QUADRO 6 – Umidade do solo (%) na época da seca do 2º ano de avaliação no 

experimento de capim-Mombaça fertilizado com dejetos líquidos de 

suínos e adubo mineral sob irrigação. Goiânia/GO. Maio a 

Agosto/2006 

UMIDADE Adubação Irrigação Profundidade 
(cm) 22/05/06 19/06/06 04/07/06 18/07/06 07/08/06 21/08/06
0-20 17,42 17,54 21,05 18,18 8,54 13,63 I 

20-40 17,80 13,53 19,57 22,50 15,60 13,42 
0-20 10,50 4,49 3,85 1,32 4,21 4,21 

 
TEST 

S 
20-40 11,93 6,28 5,88 2,51 5,22 5,22 
0-20 19,13 16,51 20,51 22,50 15,11 18,16 I 

20-40 18,90 15,75 22,50 21,43 7,50 16,31 
0-20 13,13 7,41 10,45 1,86 11,68 11,68 

 
TQ 

S 
20-40 13,17 6,73 6,06 1,00 6,61 6,61 
0-20 16,46 10,87 23,81 19,44 15,65 13,30 I 

20-40 17,31 18,89 21,05 20,51 12,72 11,55 
0-20 8,53 10,00 5,88 3,15 4,32 4,32 

 
T100 

S 
20-40 9,98 1,57 4,13 3,24 5,81 5,81 
0-20 17,39 15,86 22,22 20,59 15,83 5,94 I 

20-40 19,00 14,85 25,00 17,95 13,25 7,99 
0-20 9,42 5,94 9,49 1,64 6,23 6,23 

 
T150 

S 
20-40 11,46 5,53 5,50 4,31 8,76 8,76 
0-20 18,85 10,35 21,43 20,00 17,10 8,25 I 

20-40 18,67 17,07 23,08 19,05 13,61 11,85 
0-20 9,35 2,76 11,11 8,93 5,90 5,90 

 
T200 

S 
20-40 11,92 10,34 6,06 12,90 7,75 7,75 

 

 



QUADRO 7 – Sugestões de requerimentos de minerais para ruminantes, com base 

na matéria seca 

Gado de corte Gado de leite em Lactação  

 

Minerais 

Crescimento e 

engorada 

Início de Lactação Sugerido Variação 

Macronutrientes 

Potássio (dag/kg) 0,60 0,70 ____ 0,90 – 1,00 

Cálcio (dag/kg) 0,19 - 0,73 0,22 – 0,38 ____ 0,43 – 0,77 

Fósforo (dag/kg) 1,12 – 0,34 0,16 – 0,24 ____ 0,25 – 0,48 

Magnésio (dag/kg) 0,10 0,20 ____ 0,20 - 0,25 

Enxofre (dag/kg) 0,15 0,15 ____ 0,20  - 0,25 

Micronutrientes 

     

Cobre (mg/kg) 10,0 10,0 10,0 ____ 

Ferro (mg/kg) 50,0 50,0 50,0 ____ 

Manganês (mg/kg) 20,0 40,0 40,0 ____ 

Zinco (mg/kg) 30,0 30,0 40,0 ____ 

Fonte: Adaptado de McDowell (1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO 8 - Teste F da análise de variância para as variáveis na PMS e na composição químico-bromatológica, em 
função das causas de variação no experimento de capim Mombaça fertilizado com dejetos líquidos de 
suínos e adubação mineral na época das águas. Goiânia, GO. 2004 a 2006 

 
Teste F para as variáveis de produção e composição químico-bromatológica Causas de 

Variação PMS PB FDA FDN N P K Ca Mg S Cu Fe Mn Zn 
Bloco 0,81 2,18 3,22* 0,28 2,07 1,47 0,87 1,39 0,18 0,37 1,60 0,49 7,53* 1,83 
Adubação 85,81* 2,25 0,59 1,31 2,18 11,46* 3,33* 1,51 2,51 0,33 1,16 0,59 4,07* 1,49 
Ano 257,06* 2,69 1,28 0,002 2,57 1,98 33,75* 36,44* 9,20* 2,46 156,08* 60,72* 104,49* 40,30* 
Interação 
adubação x ano 

29,81* 0,78 0,77 1,84 0,77 5,79 1,71 1,27 1,86 0,84 1,62 1,13 0,36 0,95 

* = significativo a 5% de probabilidade 
 
 
QUADRO 9 - Teste F da análise de variância para as variáveis na PMS e na composição químico-bromatológica, em 

função das causas de variação no experimento de capim Mombaça fertilizado com dejetos luíquidos de 
suínos e adubação mineral sob irrigação na época seca. Goiânia, GO. 2005/2006 

 
 

Teste F para as variáveis de produção e composição químico-bromatológica Causas de 
Variação PMS PB FDA FDN N P K Ca Mg S Cu Fe Mn Zn 
Bloco 4,45* 1,56 3,89* 0,16 1,61 3,03* 4,38* 2,53 0,78 1,83 1,67 6,31* 1,70 0,98 
Adubação 22,81* 0,09 9,42* 2,90* 0,35 11,11* 0,61 0,29 0,98 0,93 14,48* 0,72 4,26* 6,04* 
Irrigação 10,55* 0,37 0,68 4,77 0,42 17,70* 0,32 6,49* 0,29 0,05 0,37 1,45 3,97 1,39 
Ano 27,24* 78,10* 47,04* 44,98* 82,05* 1,35 140,26* 63,27* 9,67* 95532,5* 157,46* 39,80* 0,58 174,

39* 
Adubação 
x irrigação 

1,51 0,82 3,15* 1,88 0,72 2,06 0,92 0,66 1,88 0,22 0,59 0,41 0,75 4,04* 

Adubação x ano 4,64* 1,40 3,52* 1,09* 1,11 1,86 0,19 1,32 1,02 0,86 8,59* 0,39 1,20 3,60* 
Irrigação x ano 0,29 0,73 1,62 0,03 0,78 0,26 0,02 1,12 0,44 0,04 0,89 2,05 0,15 3,05 
Adubação 
X irrigação x ano 

1,03 0,50 0,68 0,34 0,69 0,26 0,39 1,71 0,48 0,21 2,93* 0,79 0,18 0,07 

* = significativo a 5% de probabilidade 
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QUADRO 10 - Teste F da análise de variância para as variáveis na analise de solo, em função das causas de variação 
no experimento de capim Mombaça fertilizado com dejetos líquidos de suínos e adubação mineral sob 
irrigação. Goiânia, GO. 2004 a 2006 

 
Teste F para as variáveis da análise de solo  

Causas de Variação MO pH CTC V% P K Ca Mg Cu Fe Mn Zn 

Bloco 9,70* 4,95* 9,97* 25,96* 0,55 23,79* 17,58* 1,43 80,22* 41,05* 80,46* 7,76* 

Ano 29,30* 59,66* 150,88* 374,75* 24,78 44,95* 317,65* 89,29* 151,80* 74,08* 45,71* 85,91* 

Adubação 3,15* 0,92 0,76 0,46 1,13 15,75* 0,68 2,04 1,31 1,00 0,36 8,88* 

Ano x adubação 1,56 1,08 1,44 2,13* 2,65* 4,14* 2,61* 2,26* 0,71 1,03 0,92 4,89* 

Irrigação 0,00 0,00 3,60 0,21 1,91 7,05* 7,91 2,89 0,03 0,02 0,94 1,23 

Ano x irrigação 0,07 1,31 0,91 2,31 1,50 1,76 2,63 0,92 0,37 0,01 0,41 0,31 

Adubação x irrigação 1,38 2,16 0,25 0,34 1,82 2,28 2,01 0.97 0,38 2,54 0,11 1,30 

Ano * adubação x irrigação  1,92 1,55 1,37 0,57 1,93 1,36 1,98 1,09 0,33 0,71 0,23 2,47 

Profundidade 33,82* 8,94* 51,98* 27,02* 7,62* 34,69* 32,40* 9,58* 0,70 0,28 35,09* 33,59* 

Ano x profundidade 2,46* 1,02 2,81* 1,66 2,04* 4,40* 1,92 1,10 0,66 1,68 3,38* 6,29* 

Adubação x profundidade 0,83 1,05 0,50 0,34 0,59 1,10 0,48 0,78 0,15 0,40 0,78 1,27 

Ano x adubação x 
profundidade 

0,58 0,94 0,48 0,39 0,83 0,95 0,75 0,78 0,13 0,51 0,62 0,89 

Irrigação x profundidade 0,58 1,68 0,41 0,22 0,48 0,71 0,69 0,59 0,20 0,59 0,28 0,22 

Ano x irrigação x 
profundidade 

0,28 1,28 0,57 0,18 0,41 1,19 0,39 1,58 0,10 0,33 0,35 0,65 

Adubação x irrigação x 
profundidade 

0,99 0,76 0,76 0,49 0,53 0,73 0,77 0,67 0,13 0,33 0,38 0,31 

Ano x adubação x irrigação 

x profundidade 

0,53 0,83 0,71 0,42 0,48 0,51 0,72 0,75 0,08 0,17 0,30 0,69 

* = significativo a 5% de probabilidade 


