
 

Produção de pastagem nativa no lavrado de Roraima 
adubado com dejetos de bovino 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Área do 
Conhecimento22 

Agrárias Área de 
Atuação23 

Serviços científicos e tecnológicos 

Situação 
Não Iniciado Finalizado Em andamento 

Período 12  meses 
( ) ( ) (X ) 

DESCRIÇÃO 

Objetivo 

Objetivo principal: avaliar diferentes quantidades de dejetos líquido de bovino como adubo na 
pastagem nativa. 
Objetivos específicos: determinar a produção de pastagem nativa com diferentes doses de 
adubo orgânico e com e sem a utilização de resíduos da própria pastagem; determinar nessas 
condições as quantidades de matéria seca, matéria morta e relação folha/colmo. 

Atividades  

O experimento será realizado na Universidade Federal de Roraima, distribuído no delineamento 
experimental de blocos casualizados , com quatro repetições, que consistirão de quatro doses de 
dejeto líquido de bovino (0, 30, 60 e 90 m3 ha-1)  e duas situações de resíduo vegetal, obtido do 
corte de uniformização da própria pastagem. Serão retiradas amostras do solo, antes e depois do 
término do experimento para conhecer as características químicas do solo. Em seguida, serão 
determinadas as seguintes características: produção de matéria seca; produção de matéria 
morta; relação folha/colmo; altura de plantas e percentagem de cobertura vegetal. 

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

EQUIPE 

Líder 

Neide Maria Lucas (orientadora) 
Jeruza Rodrigues da Silva (discente) 

(95) 99743159 neidelucas@dzo.ufrr.br  

Parcerias 
Institucionais24 

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. 


