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1. INTRODUÇÃO                

 

As pastagens cobrem cerca de dois terços de toda área que é agricultável de 

todo o globo terrestre. No Brasil, cerca de três quartos da área agrícola nacional é 

ocupada por pastagens para criação de bovinocultura de corte ou leite. Cerca de 30% 

dessas pastagens apresenta manejo inadequado, resultando em áreas com diversos 

estádios de degradação. 

A degradação de pastagem faz com que haja redução na produtividade, perda 

de material orgânico, perda de microrganismos e emissão CO2 para atmosfera, com 

redução no sequestro de carbono na área de pastagem.   

Por outro lado, a intensificação do uso de tecnologias adequadas para formação 

e manejo das pastagens pode contribuir para o sequestro do carbono atmosférico, 

atuando para mitigar o aumento do efeito estufa e suas consequências ao meio 

ambiente em razão do aquecimento global. O efeito positivo do uso das terras 

ocupadas por pastagens com uso de tais técnicas pode ser intensificado quando a 

pastagem não estiver submetida a estresse hídrico, o que pode ser proporcionado com 

a utilização da irrigação.  

A produção de plantas forrageiras pode ser resolvida ou amenizada pela 

irrigação. Porém, o ganho que precisa ser mais quantificado e o efeito deste sistema de 

produção viabilizando a sustentabilidade ambiental. Além de aspectos para a produção 

de biomassa pela pastagem irrigada, lembrado que é uma cultura perene, tem a 

finalidade de manter o solo coberto e protegido contra possíveis erosões, e gera 

reciclagem de nutrientes proveniente do esterco e da urina e da decomposição das 

partes mortas da gramínea, o que aumenta a atividade microbiana no solo. São 

inumeráveis outros aspectos positivos da pastagem irrigada, com todos contribuindo 

com o sequestro de carbono por logo prazo e minimizando novas emissões, já que o 

solo não sofre com algumas praticas agrícolas que aplicavam o revolvimento do solo e 

queimadas. 

Com o desenvolvimento deste trabalho tem-se a expectativa de poder avaliar o 

desempenho de duas forrageiras submetidas a pastejo rotacionado por meio da 
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evolução de características químicas e físicas do solo e produtividade da cultura, 

conduzidas sob diferentes lâminas de irrigação. Mais especificamente, pretende-se 

avaliar o efeito da variação da lâmina de irrigação na fixação de carbono no solo e na 

fertilidade do solo; avaliar o efeito do pastejo rotacionado sob irrigação na densidade 

aparente, na resistência à penetração, na textura e na capacidade de armazenamento 

de água no solo; e avaliar a resposta à irrigação na produção de matéria total e matéria 

seca de duas forrageiras sob diferentes lâminas de irrigação. 

A escolha do tema veio a partir da necessidade de desmistificar a atividade 

pecuária como atividade degradadora e insustentável, com a avaliação da aplicação 

práticas modernas de implantação e manejo de pastagens, dentre eles a irrigação e o 

pastejo rotacionado, de forma a obter parâmetros técnicos e científicos para aferir o 

grau de sustentabilidade da atividade. 
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2. OBJETIVOS                   

 

Objetivo geral: 

 

Avaliar o desempenho de duas forrageiras submetidas a pastejo rotacionado por 

meio da evolução de características químicas e físicas do solo e produtividade da 

cultura, conduzidas sob diferentes lâminas de irrigação, de modo a obter subsídios para 

aferir a sustentabilidade da pastagem rotacionada conduzida sob irrigação. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Avaliar o efeito da variação da lâmina de irrigação na fixação de carbono e na 

fertilidade do solo; 

- Avaliar o efeito do pastejo rotacionado sob irrigação na densidade aparente, na 

resistência à penetração, na textura e na capacidade de armazenamento de água no 

solo; e 

- Avaliar a resposta à irrigação na produção de matéria total e matéria seca de 

duas forrageiras sob diferentes lâminas de irrigação. 
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3. JUSTIFICATIVA                 

 

O Brasil possui cerca de 70 milhões de hectares de pastagem, quase sempre 

degradadas, com baixa produção de matéria seca, e baixa densidade de ocupação 

animal, sendo, portanto, pouco produtivas. 

A pecuária é uma das atividades responsáveis por grande emissão de gases de 

efeito estufa, em especial o metano, proveniente do processo digestivo dos animais. As 

pastagens em regiões tropicais, que têm períodos secos e úmidos bem definidos, 

absorve grande quantidade de carbono da atmosfera em seu processo de 

desenvolvimento no período úmido, produzindo grande quantidade de matéria seca, 

quase sempre superior à necessidade do rebanho.  

Porém, à medida que a umidade do solo vai diminuindo, a pastagem vai 

reduzindo seu ritmo de produção, e o fluxo de carbono se inverte, deixando de atuar na 

captação e passando ao papel de emissor. Com isso, o alimento para o gado vai 

escasseando. Quando não há complementação da alimentação ou quando ela é 

insuficiente para satisfazer as necessidades nutricionais e de volumoso dos animais, o 

pastejo é feito até a exaustão para garantir a sobrevivência do rebanho, o que reduz a 

cobertura verde e, consequentemente, o volume de raízes e o metabolismo das plantas 

forrageiras. Na sequência a população de micro-organismos e a atividade microbiana 

no solo tendem a diminuir sensivelmente, e o solo fica exposto à erosão, acentuando o 

processo de empobrecimento da sua fertilidade. Ao longo dos anos, a capacidade da 

forrageira responder aos novos ciclos de umedecimento do solo diminui, principalmente 

se não forem adotadas práticas de adubação química e reposição de matéria orgânica 

ao solo, acelerando o processo de degradação da pastagem e piora no desempenho 

econômico da atividade. 

Esse diagnóstico acaba por enquadrar a pecuária como atividade degradadora e 

insustentável, e o pecuarista como vilão perante a opinião pública, como agente 

degradador do meio ambiente. 



 

7 

 

Por outro lado, os pecuaristas têm a sua disposição uma infinidade de insumos, 

equipamentos e tecnologias de manejo com potencial para reverter esta situação. Uma 

delas é a utilização da irrigação. 

Embora sejam conhecidos os benefícios da irrigação na produtividade, na 

quantidade e na qualidade da produção agrícola, e na consequente rentabilidade da 

propriedade, ainda existem poucas pesquisas associando os efeitos da irrigação nas 

propriedades químicas e físicas do solo, e a consequência delas na atividade 

microbiana e na interação dessas características na produção de biomassa, em 

especial em forrageiras. 

Na contramão do processo de degradação, espera-se que, com o uso da 

irrigação, associada com a manutenção da fertilidade e ao pastejo rotacionado, não 

haja restrições hídricas e nutricionais para o desenvolvimento do pasto, de forma a 

disponibilizar alimento o ano todo para o rebanho. O ciclo de pastejo em área sujeita à 

irrigação ocorre em cerca de 30 dias para a maioria das forrageiras tropicais. A 

frequência da repetição das fases de desenvolvimento-pastejo-desenvolvimento acaba 

por intensificar a captura do carbono da atmosfera.  

Ainda que a densidade de UA seja adequada à capacidade de suporte da 

pastagem, boa parte do material fica no solo e pode ser reincorporado rapidamente 

devido à frequência de molhamento. O sistema radicular, assim como a parte aérea, 

sofre contínuos ciclos de crescimento e redução, e as raízes mortas são mineralizadas 

pelos microrganismos de solo, proporcionando reciclagem de nutrientes e o 

aprisionamento de forma duradoura o carbono no solo. Espera-se que com o aumento 

gradativo da matéria orgânica haja melhoria das propriedades físicas de interesse para 

a irrigação, maior intensidade de desenvolvimento da pastagem e, consequentemente, 

suporte para maior quantidade de UA por hectare, que, por sua vez, geram maior 

rentabilidade da atividade pecuária. 



 

8 

 

4. REVISÃO TEÓRICA           

 

Segundo Sollenberger et al. (2002) a extensão da utilização da pastagem pelos 

herbívoros é que determina a principal fonte de carbono para o solo. Em taxas de 

lotação elevadas a excreta dos animais exerce este papel em taxas mais baixas quem 

o faz é o material em decomposição das plantas. No entanto, processo de 

decomposição das fezes é desuniforme, com isso o pastejo severo pode repercutir 

numa significativa redução no armazenamento de C no solo, inclusive pela paralisação 

do crescimento radicular (Corsi et al., 2001). 

Follet e Schuman (2005), considerando uma relação linear entre produção de 

carne por área (bovina, ovina, caprina e bubalina) e uso de N em áreas agricultáveis, 

constataram que o aumento da produção de carne por área está associado a um maior 

sequestro de C até um ponto de saturação onde o aumento da produtividade já não 

mais influencia o sequestro de C. Dessa maneira, puderam identificar regiões do globo 

onde existem os maiores potenciais para utilização de uma pecuária intensiva que 

aumente produtividade e consequentemente o sequestro de C no solo. 

Segundo o Plano ABC, o Carbono Orgânico Total (COT) é o principal constituinte 

do solo, correspondendo a, aproximadamente, 58 % da Matéria Orgânica do Solo 

(MOS), que, por sua vez, resulta do processamento e da decomposição parcial dos 

resíduos vegetais ou das matérias orgânicos (biomassa) existentes no ambiente.  

O carbono da biomassa ele vem na forma gasosa da atmosfera (CO2) é 

transferido em carbono da biomassa por meio da fotossíntese, processo de usar a 

energia dos raios solares para sintetizar compostos de carbono na planta. Dentro das 

plantas, esse elemento participa da constituição de diversos compostos orgânicos, 

celulose, hemicelulose e lignina.  
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5. METODOLOGIA                   

 

O experimento será conduzido localizadas duas fazendas localizadas em 

Luziânia – GO, sendo uma com uma área de pastagem com o capim Jiggs (Cynodon 

dactylon), plantada em janeiro de 2017, e outra com Braquiária (Brachiaria sp.). As 

áreas são irrigadas por aspersão fixa enterrada. 

Para cada área irrigada serão definidas subáreas submetidas à aplicação de 

diferentes lâminas de irrigação, atendendo a 100%, 75%, 50%, 25% e 0% da demanda, 

durante 6 ciclos de pastejo (6 meses), podendo se estender a um ciclo anual (12 

meses), a fim de obter melhores respostas. 

Serão feitas avaliações periódicas do sistema de irrigação, em especial a 

determinação do Coeficiente de Uniformidade de Christiansen, pressão de serviço e 

vazão dos emissores na área do experimento, de forma a manter um controle mais 

rigoroso da irrigação efetuada. O controle das lâminas será controlado pelo tempo de 

irrigação. 

Serão registradas as irrigações aplicadas e as precipitações ocorridas na área, 

bem como determina a umidade atual pelo método padrão de estufa a cada ciclo de 

pastejo, para fim de balanço hídrico no solo. 

A lotação das áreas de pastagem experimentais será registrada mensalmente. 

Na semana anterior à entrada do gado na área, serão coletadas amostras de 

solo deformadas para realização de análise química completa (macro e micronutrientes, 

em especial determinação de carbono no solo).  

Serão avaliadas as características físicas do solo textura, capacidade de campo 

e ponto de murcha, a partir de amostras compostas deformadas. A densidade aparente 

será determinada por amostra indeformada coletada por trado de anel a 10 e 20 cm de 

profundidade. Estas informações serão utilizadas para determinar eventuais alterações 

na capacidade de retenção de água no solo. A velocidade de infiltração básica será 

determinada pelo método do infiltrômetro do anel. A resistência à penetração será 

obtida com a utilização de penetrômetro de impacto para avaliar a eventual 

compactação do pastejo associado à frequência do molhamento do solo. 
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Serão colhidas amostras das pastagens de 0,25 m2 em cada subárea irrigada, 

para determinação de matéria úmida e matéria seca da parte aérea, com o objetivo de 

avaliar os efeitos de eventual acréscimo de carbono e outros nutrientes no solo em 

diferentes pastagens e em diferentes níveis de déficit hídrico. 
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