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 A pecuária leiteira é uma atividade de grande importância em Santa Catarina, porém os 

índices produtivos da produção a base de pasto são limitados pela falta de adubação das 

pastagens, prática esta muitas vezes desencorajada pelo alto preço dos adubos químicos. Neste 

cenário a adubação com dejeto de bovino de leite surge como alternativa de baixo custo para à 

adubação química. Assim, esse trabalho tem como objetivo determinar a eficiência do dejeto 

líquido de bovino de leite (DLB) em diferentes dosagens como fertilizante de pastagem perene e 

anual quando incorporado no solo em relação à sua aplicação superficial, e também comparado 

ao fertilizante mineral (FM) e misto, em um Cambissolo Húmico. O experimento está localizado 

na fazenda experimental da UDESC-CAV no município de Lages-SC, com coordenadas 

27°49’00’’ de Latitude Sul e 50º35’50’’ de Longitude Oeste. O clima do local é classificado 

como Cfb, segundo a classificação de Koppen, com chuvas distribuídas durante o ano e com 

médias anuais de precipitação e temperatura de 1.550 mm e 15,6 °C, respectivamente. Os 

tratamentos compreendem um esquema fatorial 2x2x6, sendo dois tipos de pastagem: perene e 

anual; dois modos de aplicação dos fertilizantes: superficial e injetado; e seis tipos de fertilização: 

as doses de DLB 0 (controle), 30, 60 e 90 m3 ha-1, o fertilizante mineral (FM) e o fertilizante 

misto (FM+DLB), arranjados no delineamento experimental blocos casualizados com parcelas 

sub-subdividas, onde o tipo de pastagem foi alocado na parcela principal, o modo de aplicação 

alocado na sub-parcela e as fertilizações nas sub-subparcelas. A festuca (Festuca arundinaceae), 

foi a pastagem perene e a aveia preta (Avena strigosa), a pastagem anual, ambas implantadas com 

uma semeadora de parcelas. A aplicação dos tratamentos retardou, estando prevista para ocorrer 

em agosto de 2017, devido à indisponibilidade do equipamento de distribuição incorporada de 

dejetos no solo, já que o mesmo se encontrava em fase de transferência patrimonial da 

Universidade Federal de Santa Maria para a EMBRAPA-Suínos e Aves de Concórdia. 

Anteriormente a semeadura dessas espécies, na última semana do mês de junho foi realizada uma 

colheita da pastagem existente na área experimental para estimar a produção de matéria seca 

(MS) presente no local. A coleta foi realizada utilizando-se gabaritos retangulares de metal com 

área de 0,25m². A escolha dos pontos de amostragem foi feita aleatoriamente pelo lançamento do 

gabarito por toda a área, nos pontos selecionados foi coletada toda a pastagem presente dentro da 

área do gabarito. A pastagem foi cortada a uma altura de aproximadamente 3cm do solo de modo 

a simular o pastejo e assim coletar somente a forragem efetivamente disponível aos animais. 

Foram coletadas 20 amostras na área, totalizando uma área amostral de 5,00m². As amostras 

foram secas em estufa a uma temperatura de 60ºC por 72h e depois foram pesadas para 
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determinação da matéria seca. A quantidade de MS média da pastagem encontrada foi de 911 kg 

ha-1, com um coeficiente de variação de 27,3 %. O valor de MS da pastagem é considerado baixo, 

o que se deve à roçada realizada na área que ocorreu a cerca de 30 dias antes e também por se 

encontrar no período de inverno, quando o crescimento das plantas em função do clima frio que 

prevalece na região. 

 

  


