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ANA MARIA PRIMAVESI
Engenheira Agrônoma nascida em 
1920 e formada na Áustria. Foi a 
primeira agrônoma a afirmar que o 
solo tem vida. Durante seu período 
de faculdade, a Europa enfrentava a 
Segunda Guerra e ela persistiu em 
seus estudos, determinada a estudar 
o solo, sua grande paixão. Casou-se 
com Artur Primavesi ainda na Áustria 
e o casal emigrou para o Brasil, onde 
viveram em Minas Gerais, São Paulo 
e Rio Grande do Sul. Escreveu o livro 
que seria o divisor de águas na com-
preensão da prática da agricultura 
ecológica: “Manejo Ecológico do 
Solo”. Além desse, outros livros foram 
publicados e que foram relançados 
pela Editora Expressão Popular. 
Facebook: @anamariaprimavesi
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Tratando pastos: o papel do NPK, as leguminosas e o gado.

dubamos a pastagem tendo em vista 
o maior rendimento animal e não o
maior rendimento vegetal.

Uma adubação de NPK (ni-
trogênio – fósforo – potássio) pode aumentar 
a produção vegetal e animal, mas sempre acar-
retará problemas de ordem fisiológica, porque 
desequilibra infalivelmente muitos outros 
minerais (24 são os minerais que se conhecem 
como essenciais para o crescimento vegetal e 
animal minimamente), que não precisam ser 
ligados em compostos insolúveis, mas cuja 
proporção fica alterada pela aplicação de um 
elemento e não a aplicação dos outros.

Assim, uma feijoada não é mais a mesma 
após juntar 5 litros de água. Possui a mesma 
quantidade de carne e feijão, mas o gosto e 
valor nutritivo é muito inferior. Falamos, pois, 
de um efeito de diluição. Após estabelecido o 
rodízio, o teor em cálcio deve ser verificado. 
Antes de adubar deve ser feita uma calagem 
para corrigir a falta de cálcio, constatada pela 
análise. O potássio não é absorvido pela planta 
se não existir o suficiente em cálcio no solo e o 
fósforo não faz efeito se sua relação com o cál-
cio não for de 1:2 a 1:3. Geralmente, a calagem 
não dá uma resposta imediata, sendo o efeito 
residual muito mais pronunciado que o efeito 
da calagem, no primeiro ano.

O solo não sendo muito ácido, farinha de 
ossos, fosfato de Olinda ou escória de Thomas 
resolvem o problema de cálcio e fósforo ao 
mesmo tempo. O fósforo é facilmente ligado ao 
alumínio e ferro, especialmente em solos mui-
to compactos pelo pisoteio e pobres em maté-
ria orgânica. Portanto, a adubação fosfatada só 
pode surtir efeito se o alumínio é controlado 
pelo arejamento do solo e a adição de matéria 
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orgânica, que se consegue pelo rodízio.
A calagem não somente mobiliza o solo 

quimicamente, mas também biologicamente. 
Nos solos muito ácidos, como nos de Vacaria 
(RS), a matéria orgânica acumula-se na su-
perfície do solo pastoril inutilmente, prejudi-
cando-o com seus ácidos muito solúveis que, 
agindo como solvente, ajudam a lavar os mi-
nerais do solo. O que falta nestes solos são os 
inúmeros animaizinhos quase invisíveis, que 
misturam a matéria orgânica morta com o 
solo, fazendo-a útil à nutrição vegetal. Assim, 
EVANS diz, na Austrália: “quantos quilos de 
minhocas o solo pastoril contiver, tantos qui-
los de ovelhas ele poderá nutrir, e quanto mais 
diversificada a população de animaizinhos 
terrícolas, tanto mais valiosa a pastagem.”

O fósforo é um nutriente todo especial. 
Não somente aumenta como também regula 
a fertilidade dos animais. Ajuda a sintetizar 
todos os aminoácidos necessários ao rápido 
desenvolvimento animal. Não é suficiente dar 
somente farinha de ossos ao animal que vive 
em pastagem deficiente em fósforo, porque 
esta não consegue suprir o animal de aminoá-
cidos essenciais. A adubação pastoril com fós-
foro é, assim, uma das medidas básicas para 
aumentar o rendimento animal, porém, deve 
se ter o cuidado de não o aplicar em doses 
maciças, porque podem desequilibrar os ou-
tros minerais, nem em formas muito solúveis, 
como superfosfato.

Festuca ovina, Barba-de-Bode (Aristida 
pallens), Treme-Treme (Briza minor e Briza 
stricta), Capim-de-Cheiro (Anthoxantum o-
doratum), Agrostis vulgaris, Calamagrostis 
armata, Capim-Sereno (Eragrostis neesi) são 
todas gramíneas que indicam a falta de fósforo 
e que desaparecem após uma aplicação bem 
sucedida deste elemento. O Trevo-Subterrâ-
neo e o Trevo-Ladino facilmente padecem de 
deficiência de fósforo e produzem neste esta-
do muito estrogênio, um hormônio sexual que 
provoca anomalias no útero, tornando o gado 
praticamente estéril, e de outro lado provoca 
anomalias sexuais nos machos.

O fósforo pode aumentar até 8 vezes a 
produção vegetal e a animal, até 10 vezes. A 
maioria dos problemas de fertilidade dos ani-
mais é devida à deficiência de fósforo.

O potássio é um dos elementos mais 
necessários para tornar as plantas resistentes 
à seca, às geadas e às pestes. Em capineiras 
ceifadas, o potássio vai se esgotando muito 
depressa. Assim, em invernadas de legumino-
sas, dá-se, concomitantemente, a invasão de 
gramíneas, como ocorre, por exemplo, com 
os alfafais, podendo a vida destes, todavia, ser 
prolongada pela adição sistemática de adubo 
potássico. A falta deste mineral determina, 
geralmente, nas pastagens ceifadas, zonas
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Um livro primordial que ensina a base de todo 
conhecimento para se lidar com a terra e para gerar 
mais vida. A consagrada pesquisadora e engenheira 
agrônoma explica, de maneira didática, as peculiari-
dades do solo tropical e suas diferenças de manejo 
com o solo temperado. A cor, o cheiro, a ação do ven-
to, a colocação e ação da matéria orgânica, o exame 
das raízes, a adubação verde e o plantio direto são 
alguns dos diversos assuntos tratados pela autora.
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carenciais, com vegetação escassa, de-
nominadas “manchas de fome”, o que, 
aliás, não ocorre tão facilmente  em  
pastagens comuns, nos quais se veri-
fica muito menor deficiência de potássio, 
pois a planta nova colhida pelo animal é 
pobre neste elemento. 

Em pastos nativos, a adubação 
com potássio requer, portanto, especial 
controle, a fim de evitar a “vertigem do 
pasto”, proveniente do excesso do ele-
mento em questão. Em campos de trigo 
adubados e posteriormente gramados 
para pastagens, o excesso de potássio 
pode ocorrer. Havendo, comprovada-
mente, falta de fósforo – potássio, a 
adubação com esses minerais é preconi-
zada como uma das primeiras medidas 
para melhorar o rendimento, tanto vege-
tal como animal da pastagem.

As plantas que indicam a deficiên-
cia ou o desequilíbrio de potássio com o 
magnésio são as compostas, tais como 
a Maria-Mole (Senecio sp.), Carqueja 
(Baccharis sp.), Mio-Mio (Baccharis 
coridifolia), ainda as gramíneas como 
Barba-de-Bode, Cabelo-de-Porco, Titiri-
ca (Cyperus sp.), Cola-de-Zorro (Andro-
pogon sp), Capim-da-Roça (Paspalum 
urvillei), etc. Deve-se, porém, ter sempre 
em mente que a adubação potássica não 
melhora essas plantas, mas fá-las desa-
parecer.

O nitrogênio é o elemento cuja 
aplicação é a mais sedutora, porque logo 
em seguida provoca um luxuriante de-
senvolvimento vegetal. Porém, é igual-
mente o adubo mais perigoso em pasta-
gens nativas, porque faz com que fiquem 
mais suscetíveis à seca, e quanto ao ani-
mal, mais suscetível à verminose.

A adubação com sulfato de amônio 
deve ser evitada porque destrói a vida 
de animais terrícolas benéficos ao solo 
e com isso estraga-o. Só faz efeito se há 
suficiente fósforo no solo.

Não se deve fazer nenhuma aduba-
ção com nitrogênio em pastagens nas 
quais não se faz o rodízio rigorosamente 
organizado, porque assim procedendo, 
estar-se-ia contribuindo para o extremo 
inçamento do pasto e expondo-o ao risco 
da intoxicação por fungos.

O nitrogênio (melhor salitre do 
Chile, salitre potássico, nitrofosfato, ni-
trocal ou ureia) deve ser aplicado cedo, 
na primavera, para provocar a brota-
ção adiantada do pasto. Assim, logo se 
disporá de pastagem nova. Deve esta, 
porém, ser pastada em superlotação, até 
ficar baixa. Alivia-se o pasto, retirando 
o gado, que retorna de novo a pastar 
quando a vegetação atingir uns 8 cm. 
Este processo deve repetir-se tantas ve-
zes quantas forem necessárias até que o 

excesso de nitrogênio no solo esteja ter-
minado.

Não havendo controle rigoroso, a 
adubação nitrogenada é bastante arrisca-
da, porque a vegetação exuberante e de 
crescimento rápido facilita o desenvolvi-
mento de fungos nas partes mais baixas 
das plantas, especialmente quando estas 
acabam devido à uma chuva pesada. Es-
tes fungos atacam as plantas e produzem 
substâncias tóxicas muito maléficas aos 
animais, podendo até matá-los.

Isso acontece, também, em pasta-
gens ricas, e nisto baseia-se a crença 
segundo a qual não é possível mudar o 
gado do seu potreiro. Mas assim acon-
tece, justamente, por causa da forragem 
alta, atacada por fungos que a envene-
nam. Pastagens sob regime de pastoreio 
gastam muito mais nitrogênio que capi-
neiras ceifadas, esgotando facilmente 
este elemento. Uma adubação módica, 
bem controlada, é necessária para man-
ter a produção do pasto.

Normalmente, o enriquecimento 
do solo com nitrogênio deve ser feito 
pela implantação de leguminosas, em 
pastagens sob regime de rodízio e em 
bom estado quanto ao cálcio e ao fós-
foro. Sem rodízio não adianta programar 
a implantação de leguminosas, e com 
rodízio muitas vezes se dispensa, porque 
surgem por si mesmas. As leguminosas 
enriquecem igualmente a forragem em 
proteínas.

A leguminosa para a implantação 
deve ser inoculada, misturando-se ao 
inoculante, por saco de semente, 500g 
de FTE ( elementos menores) e 1 Kg de 

farinha de ossos. Para isso, molha-se 
primeiro a semente com uma solução di-
luída de goma arábica e polvilha-se, em 
seguida, com o inoculante e os adubos. 
Deixando secar a semente em lugar fres-
co, protegida do sol, pode-se plantá-la 
com a renovadora de pastagem. Convém, 
contudo, adubar na semeadura, com 120 
kg de farinha de ossos. Se a estrutura 
do solo estiver boa, a implantação mais 
conveniente é a lanço ( à mão, à máquina 
ou por avião), incorporando a semente à 
pata do gado.

É importante deixar bem insta-
lada a leguminosa antes de permitir ao 
gado pastar. Assim, por exemplo, a soja-
perene ou o cornichão levam 1 ano até 
que a sua instalação definitiva esteja as-
segurada.

A implantação de leguminosa deve 
ser muito bem estudada pois não adianta 
querer implantar espécies dessa família 
botânica:

a) - que não sejam apropriadas à zona;
b) - quando o solo não for próprio para 

elas;
c) - enquanto não houver rodízio de 

pastoreio.

Não se trata de aumentar de 
qualquer maneira a produção, mas de 
aumentá-la economicamente. De modo 
que é possível implantar uma ou ou-
tra forrageira por força de adubações 
maciças, mas na prática pecuária isso é 
destituído de significação.

A implantação da leguminosa é 
geralmente dispensada em pastagens 
bem manejadas.




