
 

Produção da pastagem nativa no lavrado de Roraima c om e sem o uso do 
fogo 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Área do 
Conhecimento19 

Agrárias Área de 
Atuação20 

Serviços científicos e tecnológicos 

Situação 
Não Iniciado Finalizado Em andamento 

Período 12 meses 
( ) ( ) (X ) 

DESCRIÇÃO 

Objetivo 

Objetivo  principal:  avaliar a produção de pastagem nativa com e sem a passagem do fogo em 
uma pastagem nativa. 
Objetivos específicos: determinar as produções com e sem resíduo e com e sem calcário; 
determinar a produção de matéria verde, matéria morta, relação folha/colmo das espécies 
forrageiras na pastagem nativa com e sem o passagem do fogo. 

Atividades  

Em se tratando do objetivo principal, esse experimento será realizado na área do Campus do 
Cauamé, pertencente à Universidade Federal de Roraima (UFRR) e terá início nos dias 
subsequentes ao término do período chuvoso do ano de 2011. O experimento será distribuído 
no delineamento experimental de blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos 
consistirão de dias situações de fogo (área que foi queimada acidentalmente, no início do mês 
de fevereiro de 2011 e uma outra área que não pegou fogo), dois tipos de correção do solo (sem 
calcário e sem calcário) e duas situações de resíduo vegetal (com e sem adição do próprio 
resíduo da pastagem, após o corte de uniformização). Serão retiradas amostras do solo, antes do 
corte de uniformização e outra, após o período de avaliação vegetal das parcelas a cada data de 
corte, para a realização das análises química e física do solo. As avaliações na vegetação serão 
realizadas determinando as seguintes características: produção de matéria seca; produção da 
matéria morta; relação folha/caule; altura de plantas; percentagem de cobertura. 

Inovação (Caso o projeto reflita em inovação, informá-las) 

EQUIPE 

Líder 

Neide Maria Lucas (orientadora) 
Renato dos Santos Cardoso (discente) 

(95) 99743159 neidelucas@dzo.ufrr.br  
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Institucionais21 

Departamento de Zootecnia - UFRR 
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  Informar se o projeto está dentro das Ciências: Exatas e da Terra; Biológicas; Engenharias; 

Saúde; Agrárias; Sociais Aplicadas; Humanas; Linguística, Letras e Artes; ou Outros, especificando-o.  
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  Informar se o projeto está dentro das seguintes áreas: biotecnologia; software; 

microeletrônica; processo produtivo; serviços científicos e tecnológicos; formação de RH (Ensino); 

capacitação de RH; desenvolvimento energético; televisão digital; ou Outros, especificando-o. 
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 Devem ser informadas, também, como parceiras, aquelas unidades pertencentes a mesma 

instituição, em caso de terem sido credenciadas individualmente. 


