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RESUMO

STROZZI, G. Características produtivas, fisiológicas e bromatológicas do
capim-marandu sob doses de nitrogênio e pastejo por ovinos. 2014. 71 fls.
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos,
Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2014.

Brachiaria brizantha (Hochst ex. A. Rich) Stapf apresenta boa adaptação às
condições edafoclimáticas brasileiras e é muito utilizada como planta forrageira em
pastagem na produção de bovinos. Apesar de seu potencial na produção de ovinos,
ainda são necessárias novas investigações para aperfeiçoar o seu manejo.
Objetivou-se com esta pesquisa avaliar as características produtivas, fisiológicas e
bromatológicas de um pasto formado por Brachiaria brizantha cv. Marandu,
fertilizada com doses de nitrogênio (N) e sob pastejo ovino. O delineamento
experimental foi em blocos completos casualizados com 04 repetições e 05
tratamentos experimentais: 0; 90; 180; 270; 360 kg de N.ha-1, totalizando 20 parcelas
experimentais. O método de pastejo foi o rotativo, com ciclo de pastejo de 30 dias,
sendo 25 dias de descanso e 5 dias de ocupação, como forma de rebaixar o pasto à
altura de resíduo de 6 cm. As medições no pasto foram feitas a cada 3 dias em 3
ciclos de pastejo, quando se avaliou: o fluxo de tecidos, a dinâmica de
perfilhamento, a produção e a composição bromatológica da planta forrageira. Para
massa seca de forragem verificou-se comportamento quadrático nas doses
crescentes de N, atingindo o platô em 246 kg.ha-1. As variáveis taxas de
senescência foliar, peso médio e densidade populacional de perfilhos não foram
influenciados (P>0,05) pela adubação nitrogenada enquanto que a taxa de
alongamento e de aparecimento de folhas, a taxa de alongamento de colmo, o
número de folhas vivas, o comprimento final de folhas foram influenciados pela
adubação nitrogenada (P<0,05). O filocrono e a duração de vida da folha foram mais
curtos na presença do N. Em relação às características bromatológicas, o N afetou
positivamente nos teores de FDA, FDN, e PB. Pelo manejo imposto aos pastos, a
utilização do N teve efeito positivo nas características fisiológicas, produtivas e
nutritivas do capim-marandu.
Palavras-chave: Adubação, pastagem, perfilhamento

ABSTRACT

STROZZI, G. Productive, physiological and chemical characteristics of Marandugrass
under nitrogen and grazing by sheep. 2014. Fls 71.Dissertação (Master) - Faculty of
Animal Science and Food Engineering, University of São Paulo, Pirassununga, 2014.

Brachiaria Brizantha (Hochst ex. A. Rich) Stapf is well adapted to Brazilian climatic
conditions, and is widely used as a forage grass on pasture production in cattle.
Despite its potential for use in the present sheep production, further research studies
are still needed to optimize their management. The objective of this research was
evaluate yield, physiological and chemical characteristics of a pasture of Brachiaria
brizantha cv. Marandu, fertilized with nitrogen and grazing sheep. The experimental
design was a randomized complete block with 04 replications and 05 experimental
treatments: 0, 90, 180, 270 and 360 kg N.ha-1 totaling 20 experimental plots. The
grazing method was rotating with cicle of grazing of 30 days, 25 days of rest and 5
days of occupancy to reach height of pasture residue of 6 cm. Measurements were
made in the pasture every 3 days, at,three grazing cycle evaluated. Thus analyzing
the flow of plant tissue, the dynamics of tillering, yield and composition chemical of
forage. For dry herbage mass there was a quadratic behavior in increasing doses.
The increase of N, there was a quadratic behavior, reaching a plateau where the best
dose was 270 kg.ha-1. The variables leaf senescence rate, average weight and tiller
density were not affected (P>0.05) by use of N, while the variables leaf elongation
rate and appearance, stem elongation rate, number of living leaves, final length of
leaves were influenced by nitrogen fertilization (P<0.05), Phyllochron and lifetime
leaves were shorter in the presence of N. Regarding the chemical caracteristics, the
presence of N affected positively the levels of the ADF, NDF and CP, The grazing
management imposed, the use of N had a positive effect on the physiological,
productive and chemical characteristics of Marandugrass.

Keywords: fertilization, grazing, tillering.
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1 INTRODUÇÃO

No Brasil e em várias regiões do mundo, a pastagem é a principal fonte de
volumoso para os herbívoros. Desde os primórdios da exploração pecuária, os solos
reservados para implantação dos pastos eram os de baixa fertilidade natural,
impróprios para a agricultura. Aqueles de melhor fertilidade somente eram
explorados como pastos após sua utilização inicial com culturas anuais, estando,
portanto, já desgastados e empobrecidos pelo uso intensivo e extrativo, sem o
devido cuidado em conservá-lo.
As plantas forrageiras exploradas como cultura dependem de adequada
nutrição

mineral

para

externar

seu

potencial

produtivo.

Assim,

torna-se

imprescindível o estudo do fornecimento de nutrientes, em especial a combinação
entre eles, associando as respostas morfofisiológicas das plantas forrageiras ao
incremento na produção de massa seca (PMS).
Para superar os índices zootécnicos, novos estudos têm sido conduzidos para
dar suporte à aplicação das técnicas, principalmente associados à fisiologia de
plantas forrageiras, como dinâmica do crescimento e da senescência, nível de
interceptação de luz e valor nutritivo da planta forrageira, que garantam a
perenidade e a produtividade do pasto e consequentemente o ganho de peso
animal.
A intensificação da produção de um pasto, utilizando-se do manejo racional
independente do método de pastejo, pode garantir o meio propício para alta
produção de massa e disponibilidade de nutrientes, e assim ser capaz de suprir as
necessidades dos animais.
Neste contexto, a adubação passa e ser essencial se as condições climáticas
forem favoráveis e o solo não oferecer impedimento físico que limitem o crescimento
e desenvolvimento das plantas forrageiras, o uso de fertilizantes passa a ser de
suma importância para equilibrar o fornecimento de nutrientes para que possa
expressar seu potencial de produção de massa de forragem.
Em geral, as plantas forrageiras tropicais respondem positivamente à
adubação nitrogenada. O suprimento de N interfere em todo o ciclo da forragem,
inclusive na rebrotação após a desfolha, afetando por consequência as suas
características morfofisiológicas (ALEXANDRINO, 2000). Esta é a ferramenta chave
para aumentar a produção de forragem.
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No entanto, o excesso de N é prejudicial, devendo sua dose ser
disponibilizada à planta forrageira para equilibrar a sua relação às demais fontes de
nutrientes. O equilíbrio na utilização de fontes de N e a disponibilidade de luz na
pastagem interferem no crescimento da planta forrageira.
Além da produção de massa seca, todo o cuidado deve ser dirigido ao valor
nutritivo dessa massa. O valor nutritivo da forragem é avaliado pela sua
digestibilidade e composição bromatológica, principalmente, os teores de proteína
bruta (PB) e de parede celular (GOMIDE et al., 2001). Burton (1998) concluiu que as
adubações, principalmente a nitrogenada, além de aumentar a produção de MS,
aumenta o teor de PB da forragem, mas, por outro lado, por efeito de diluição,
diminui a porção de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido
(FDA), o que contribui para melhorar a sua qualidade (CECATO; PEREIRA; JOBIM,
2004).
Segundo Lemaire e Chapman (1996), quando a planta forrageira é cortada ou
pastejada, de forma intensa e severa, sua recuperação depende muito da
disponibilidade de N no solo. Assim, para cada intensidade de pastejo, haveria a
necessidade de se trabalhar melhor a fertilidade do solo.
Assim, conhecendo as necessidades da planta é possível adequar o melhor
manejo do pasto, aumentar o ganho de peso animal e atingir o equilíbrio entre
planta-animal. Hipotetiza-se que com o uso intensivo do pasto, associado às doses
de N e melhor manejo, condicionariam à rápida rebrotação e melhor composição
química do capim-marandu.
Deste modo, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o comportamento
do capim-marandu (Brachiaria brizantha cv. Marandu), utilizado por ovinos em
lotação

rotativa,

mediante

avaliação

de

suas

características

morfogênicas e bromatológicas, quando adubado com doses de N.

produtivas,
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 A ADUBAÇÃO NITROGENADA E A PRODUÇÃO DE FORRAGEM

O Nitrogênio é um macronutriente de grande importância para as diversas
culturas vegetais, seja pelo uso de fertilizantes ou por ser constituinte químico das
plantas (RAIJ, 1991). Ele tem função importante no desenvolvimento de perfilhos e,
consequentemente, na PMS, porque faz parte das proteínas e ácidos nucléicos, que
participam ativamente da síntese de compostos orgânicos, formadores da estrutura
do vegetal (WHITEMAN, 1980; MALAVOLTA, 2006). Atua nos processos
fotossintéticos, além de, segundo Werner (1986), dar porte à planta, influenciar no
crescimento e tamanho das folhas e dos colmos, no aparecimento de perfilhos,
garantir melhor vigor da rebrotação após o corte ou pastejo, o que resulta em maior
produção e capacidade de suporte das pastagens (CECATO et al., 1996).
Sua fonte natural e principal no solo é a matéria orgânica, e sua
disponibilidade às plantas é dependente do processo de mineralização pela ação de
microrganismos, porém de forma lenta e contínua. Entretanto, em solos destinados
ao pastejo, essa mineralização pode ocorrer de forma reduzida devido à
compactação do solo, que resulta em déficit de oxigênio e redução na atividade
microbiana (SOARES FILHO, 1993).
A absorção de N pelas plantas forrageiras varia de acordo com a espécie e
as características edafoclimáticas. Em pastagens permanentes de sistemas naturais,
o N disponível para absorção pode-se originar do processo de mineralização da
matéria orgânica, dos resíduos vegetais, das excretas de animais em pastejo, da
precipitação e da fixação biológica de N2. O N no solo, na forma de matéria orgânica
e resíduo vegetal mineralizado, pode variar de 40 a 230 kg N ha -1 ano-1, e está
positivamente relacionado ao conteúdo da matéria orgânica do solo, e composição
de resíduos em condições climáticas favoráveis (WOOD et al., 2012).
Segundo Wood et al. (2012), comparativamente à mineralização dos
resíduos vegetais, a deposição de excrementos de bovinos pode ser elevada,
podendo atingir 1200 kg.ha-1 N depositados pela forma de fezes e urina animal
durante épocas de pastejo intensivo, porém de forma concentrada em determinadas
áreas. Esta deposição concentrada de N é considerada acima da capacidade de

18

absorção pelas plantas forrageiras, o que, certamente, acarretará perdas por
volatilização e lixiviação.
Embora autores como Vicent-Chandler et al. (1973); Lugão (2001); Queiroz
Neto, Martha Jr. e Penati (2001); Aguiar, Bezerra Neto e Dantas (2002); Maya
(2003) tenham observado resposta positiva para doses elevadas de N, o potencial
de resposta das plantas forrageiras tropicais ao N tem sido linear para doses de 400
a 600 kg ha-1. Devido a isto, esse macronutriente torna-se limitante na produção
dessas plantas. Myers e Robbins (1991) reforçam a ideia da dependência de N
pelas plantas forrageiras para produzirem e persistirem num determinado ambiente.
A não observância de sua exigência tem levado a processo de degradação do solo e
do pasto.
Fagundes et al. (2005), ao adubar Brachiaria decumbens com doses de N,
encontraram efeito linear para produção de matéria seca. Dose de 300 kg.ha -1 de N
proporcionou a PMS/ano de aproximadamente 10 t. MS. ha.ano-1, com aumento em
relação à testemunha de 50% de produtividade. Cabral et al. (2012), ao trabalhar em
ensaios em Brachiaria brizantha cv. Xaraés encontraram PMS para a dose de 333
kg.ha-1 N de 6,2 t/ha/ano, sendo 87,5% superior ao encontrado para o controle (3,32
t.ha-1 de MS). Também, trabalhando com Brachiaria brizantha cv. Xaraés, Rodrigues
et al. (2008), em doses máximas de 176 mg.dm3 de N, obtiveram PMS de 40 g/vaso.
Primavesi et al. (2006), trabalhando com doses crescente de N em Brachiaria
brizantha cv. Marandu observaram PMS/ha/ano de 12,3 t, quando adubada com a
dose de 800 kg.ha-1 N na forma ureia.
Após a desfolhação, o suprimento de N é importante para a recuperação da
planta forrageira por alterar as características e adaptações morfofisiológicas
apresentadas pelas plantas, quando cortada ou pastejada (ALVES et al., 2008).
Segundo Vilela e Alvim (1998), o fornecimento de N altera a velocidade de
crescimento das plantas forrageiras e isso proporciona maior frequência de cortes
ou pastejos.
Para Blaser (1966), a adubação nitrogenada tem forte relação com as
características estruturais das plantas forrageiras. Segundo Corsi e Silva (1994), a
adubação nitrogenada aumenta a longevidade, a taxa de alongamento e o número
de folhas, que resulta em acréscimo na densidade populacional de perfilhos (DPP).
Não se deve esquecer que cada folha possui uma gema que poderá se desenvolver
e originar novos perfilhos. O processo de formação e desenvolvimento de folhas é
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fundamental para o crescimento vegetal, dado o papel das folhas na fotossíntese,
que representa o ponto de partida para a formação de novos tecidos (GOMIDE;
GOMIDE, 2000).
O perfilhamento em gramíneas forrageiras é uma característica estrutural
determinante da plasticidade morfogênica, influenciada por combinações de fatores
nutricionais, ambientais e de manejo. (NABINGER, 1997).
A adubação nitrogenada propicia o desenvolvimento de novo tecido rico em
proteína bruta (PB) e pobre em parede celular e lignina (WHITNEY, 1974).
Para Corsi et al. (2004), o uso de fertilizantes em pasto para a exploração
animal, principalmente a nitrogenada, deverá ser cada vez mais adotada pelos
produtores, visando a melhoria na eficiência econômica da atividade pecuária para
atender a demanda de carne do mercado mundial.

2.2 O CAPIM-MARANDU

O capim-marandu pertence ao gênero Brachiaria, é classificado como
Brachiaria brizantha (Hochst ex A. Rich) Stapf cv. Marandu. Origina-se de uma
região vulcânica da África, onde os solos geralmente apresentam bons níveis
nutrientes, com precipitação anual ao redor de 700 mm e cerca de 8 meses de seca
no inverno (RAYMAN, 1983). Este cultivar é proveniente da Estação Experimental
de Forrageiras de Marandellas, no Zimbabwe, na África. Foi introduzido no Brasil por
volta de 1967, por iniciativa do produtor de sementes Paul Rankin Rayman e Dr.
John Clatworthy, pesquisador da referida Estação Experimental (NUNES et al.,
1984).
O capim-marandu, nome proveniente do guarani “novidade” é um ecotipo de
Brachiaria brizantha que foi estudado pelo Centro Nacional de Pesquisa de Gado de
Corte em Campo Grande - MS, em 1977 e pelo Centro de Pesquisa Agropecuária
dos Cerrados em Planaltina - DF, em 1979. Mostrou-se, inicialmente, resistente às
cigarrinhas das pastagens, bom valor forrageiro, alta produção de massa verde e de
sementes viáveis, comparado à Brachiaria decumbens. Apresenta hábito de
crescimento cespitoso, muito robusto, de 1,5 a 2,5 m de altura, com colmos iniciais
prostrados, e afilhos predominantemente eretos (EMBRAPA, 1984). A qualidade
como planta forrageira, segundo Nunes et al. (1984), significava excelente
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alternativa para o pecuarista, o que levou ao lançamento do cultivar pelos dois
centros de pesquisa, recomendando-o para os cerrados de média à boa fertilidade.
As características de adaptação à temperatura (SKERMAN; RIVEIROS,
1992) e de produção de MS (GHISI; PEDREIRA, 1987) são importantes no sistema
produtivo. Os primeiros autores relataram que a temperatura ideal para seu
desenvolvimento encontra-se entre 30 a 35o C, e a mínima em 15o C, embora possa
ter boa tolerância à geada. Em relação ao manejo de alturas adotado, quando em
lotação contínua, deve ser pastejada de 20 a 40 cm, se utilizado em lotação rotativa
o manejo adequado é de 35 cm na entrada e 15 cm na saída dos animais para
melhor aproveitamento do material verde em detrimento ao material senescente
(HOGDSON; DA SILVA, 2002).
Quanto às exigências nutricionais, alguns experimentos foram conduzidos
em condições controladas, como o de Monteiro (1994), utilizando o cultivar Marandu
cultivado em solução nutritiva num experimento do tipo subtração de nutrientes.
Constatou-se que a omissão de N e fósforo (P) foi a mais restritiva à PMS e à
densidade populacional de perfilhos, sendo também a que primeiro manifestou
sintomas de deficiência. Quanto ao perfilhamento, Morikawa (1993) também
verificou efeitos limitantes, em ordem decrescente, do P, N e enxofre (S). Carvalho
et al. (1999) consideravam que adequado suprimento de P no solo era essencial
para o rápido e eficiente estabelecimento das pastagens, diante do importante papel
que este nutriente desempenha no desenvolvimento do sistema radicular e no
perfilhamento das gramíneas.
Quanto à produção de massa de forragem, o capim-marandu pode ter
variação de 2 a 30 t. ha ano-1. Paula et al. (2012) observaram produção anual de 20
t. com adubação nitrogenada. Nunes et al. (1984), encontraram produção de MS
anual de 6, 2 toneladas. Gimenes et al. (2011), com o capim em condições mínimas
de adubação obtiveram produtividade de 11 t. MS.ha.ano-1.
Quanto à sua composição bromatológica, o capim-marundu apresentou
teores de PB na planta inteira de 5,8% (NUNES et al. 1984), em condições mínimas
de adubação. Costa et al. (2013) obteve valore de PB de 16% quando adubadas
com doses de nitrogênio de 400 kg.ha.ano-1 (COSTA et al., 2013). Para os teores de
FDA e FDN, Maranhão et al. (2009) encontraram, respectivamente, 34 e 64% sem o
emprego da adubação nitrogenada, enquanto que para Costa et al. (2013) os teores
de FDA e FDN, em condições adubadas, foram de 33% e 62%, respectivamente.
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2.3 FLUXO DE TECIDOS EM Brachiaria sp.

As espécies e cultivares do gênero Brachiaria, atualmente, ocupam grandes
áreas de pastagens cultivadas brasileiras, constituindo importantes opções para a
alimentação dos herbívoros. Entre as diversas espécies deste gênero, Brachiaria
decumbens Stapf e a Brachiaria brizantha (Hochst ex. A. Rich) Stapf apresentam
ocupação de destaque nas áreas de pastagens cultivadas (ALMEIDA, 1998).
Possuem metabolismo C4 e elevado potencial de produção de forragem
(RODRIGUES; SANTOS, 2002).
O conhecimento da morfogênese das plantas forrageiras, que compõem as
pastagens, é de extrema importância para tomada de decisão do manejo, desde a
adubação até o controle da taxa de lotação (NABINGER; PONTES, 2001). Desta
forma, abordagens sobre ecologia do pastejo, fluxo de tecidos e ecofisiologia de
plantas forrageiras têm recebido mais atenção por parte de pesquisadores e
técnicos. (NASCIMENTO JR., 2002).
A morfogênese pode ser definida como um processo dinâmico de geração e
expansão da planta no espaço, sendo resultado de taxas de surgimentos de órgãos
e do balanço entre crescimento, senescência e desfolha (CHAPMAN; LEMAIRE,
1993).
As plantas possuem padrão morfogênico programado geneticamente, porém
pode ser modificado de acordo com as condições ambientais, como pluviosidade,
temperatura, entre outras, alterando as características estruturais como taxas de
expansão de meristemas, emissão de folhas e a dinâmica de órgãos em geral
(GILLET; LEMAIRE; GOSSE, 1984).
As taxas de aparecimento e alongamento de folha e a duração de vida das
folhas (DVF) constituem os fatores morfogênicos do perfilho que, sob a ação do
ambiente, como luz, temperatura, água e nutrientes determinam as características
estruturais do dossel, como o número de folhas por perfilho, tamanho das folhas e
densidade de perfilhos, responsáveis pelo índice de área foliar (IAF) do pasto
(GOMIDE, 1997). Por isto, suas respectivas taxas são importantes parâmetros no
estabelecimento de modelos alternativos de manejo da pastagem, visando o
aumento de produtividade e eficiência de utilização da forragem produzida (GRANT
et al., 1988; PARSONS; PENNING, 1988).
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O conhecimento das taxas de aparecimento, alongamento e senescência
foliares e de perfilhamento se reveste de fundamental importância para a
interpretação do acúmulo de forragem em sistema de manejo específico e do efeito
do clima na produção de forragem (GOMIDE, 1997).
No início do desenvolvimento de um perfilho, os recursos são utilizados de
forma a alongar a área foliar para o crescimento da planta. A produção de tecidos
foliares é um processo contínuo, regulado por variáveis ambientais e características
do dossel (CHAPMAN; LEMAIRE, 1993).
Como a prioridade na alimentação animal é produzir folhas, o bom manejo
do pasto passa necessariamente em conhecer e compreender não apenas o
processo de transformação do pasto (forragem) em produto animal, mas, sobretudo
entender e controlar os processos de crescimento e desenvolvimento que resultam
na produção da forragem a ser consumida. Desta forma, quando se entende a
dinâmica de crescimento e desenvolvimento das plantas que compõem um pasto e
suas respostas morfofisiológicas aos fatores que as influenciam, torna-se mais fácil
adequar o manejo deste visando à sustentabilidade do sistema de produção com
alta produtividade dos componentes: planta e animal (NASCIMENTO JR., 2002).
Assim, a produção de forragem em pastagens, após o corte ou pastejo, é
garantida pelos processos de aparecimento e crescimento de folhas e perfilhos. Por
isto, as variáveis morfogênicas, taxas de aparecimento e alongamento de folhas e
tempo de vida das folhas são importantes no estabelecimento de modelos de
manejo da pastagem (PARSONS; PENNING, 1988).
A importância desses processos para o entendimento do fluxo de tecidos em
plantas reside no fato de que a taxa de alongamento foliar (TAlF) em gramíneas é
função do suprimento celular (número total de células produzidas) e da taxa e
duração do processo de alongamento celular (MAcADAM; VOLENEC; NELSON,
1989; SCHNYDER et al., 2000). Schnyder et al., (2000) definiram a TAlF como
sendo o produto de dois componentes principais: o tamanho da zona de
desenvolvimento foliar e a taxa média de crescimento relativo dos tecidos na zona
de desenvolvimento.
O crescimento foliar em gramíneas é predominantemente unidirecional
(MAcADAM; VOLENEC;NELSON, 1989), resultado do fluxo de células entre as
distintas zonas que compõem o crescimento foliar: zona de divisão, zona de
alongamento e zona de maturação celular. Esta organização cria gradiente de
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desenvolvimento em que as células, dispostas em feixes paralelos, passam
sucessivamente pelas fases de divisão, alongamento celular e deposição de tecidos
estruturais da folha (GASTAL; NELSON, 1994; FRICKE; McDONALD; MATTSONDJOS, 1997). Assim, busca-se avaliar a planta forrageira, utilizando variáveis
morfogênicas capazes de fornecer informações para esclarecer e demonstrar
métodos para sua melhor produção e manejo. Utilizam-se como variáveis as
características morfogênicas e estruturais (CHAPMAN; LEMAIRE, 1993).
As características morfogênicas são:


Taxa de aparecimento foliar (TApF);



Taxa de alongamento foliar (TAlF);



Taxa de senescência foliar (TSF);



Duração de vida da folha (DVF); e



Taxa de alongamento de colmo (TAlC).

A partir das características morfogênicas torna-se possível avaliar as
características estruturais do pasto.
Características estruturais:


Comprimento final de folha (CFF);



Número de folhas vivas por perfilho (NFV); e
Densidade populacional de perfilhos (DPP).

Com a associação destas variáveis determina-se o relvado, e juntas,
contribuem para a geração de estratégias refinadas de manejo e produção de
forragem. Nesse sentido, torna-se importante o conhecimento da interdependência
entre as características morfogênicas e estruturais da planta forrageira (SBRISSIA;
da SILVA, 2001).
2.3.1 Taxa de aparecimento foliar (TApF - no folhas.perfilho-1.dia-1)

A medida da TApF expressa o número médio de folhas surgidas por perfilho
em um determinado período de tempo (NASCIMENTO JR., 2002). É um processo
contínuo, uma vez que cada folha tem para seus tecidos, estádio de crescimento,
maturação e senescência.
A TApF desempenha papel central na morfogênese, pois influencia
diretamente todos os outros componentes da estrutura do pasto (SBRISSIA; DA
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SILVA, 2001). Após a desfolha da planta forrageira, a recuperação da produção é
dependente da contínua emissão de folhas e perfilhos, e isso garante sua
perenidade e produtividade (GOMIDE; GOMIDE, 1999).
O inverso da TApF é o intervalo de aparecimento de folhas ou filocrono (Fil),
ou seja, estima-se o número de dias entre o aparecimento de duas folhas
sucessivas (WILHELM; MAcMASTER, 1995). Além destes, o padrão de desfolha,
também, influencia a TApF, principalmente quando relacionado às alterações na
altura de corte ou pastejo e oferta de forragem (GRANT et al., 1988). Como o
perfilhamento representa a capacidade de produção de massa da planta forrageira,
a determinação da TApF pode refletir na capacidade da planta em perfilhar.
O equilíbrio entre a TApF e a senescência de perfilhos é altamente
dependente do regime de desfolhação do pasto, e determina a evolução do Índice
de Área Foliar, considerado fator mais importante na determinação do aparecimento
e senescência de perfilhos (LEMAIRE; CHAPMAN, 1996).
Alexandrino et al. (2004) e Silva et al. (2009) observaram para o capimmarandu maior TApF, quando houve aplicação de N comparada ao controle. O
efeito de N na TApF tem relação direta com a espécie vegetal, com o nível de
adubação nitrogenada e com o próprio manejo (ALEXANDRINO et al., 2005).
Os resultados relatados na literatura evidenciam a importância do N na
redução do tempo para o aparecimento de duas folhas sucessivas, uma vez que
aumenta a produção de novas células, que tem reflexo positivo no número de folhas
por planta. Esse fato tem relevância, pois além de influenciar na produção de massa
de forragem, as folhas representam o órgão das plantas forrageiras com melhor
valor nutritivo (SILVA et al., 2009).
2.3.2 Taxa de alongamento foliar (TAlF - mm.perfilho-1.dia-1)

A medida da TAlF expressa o comprimento médio das folhas em expansão
por perfilho em um determinado período de tempo. O alongamento foliar em
gramíneas fica restrito à área da base da folha em expansão que está protegida pela
bainha das folhas mais velhas e pelo pseudocolmo, e é ativa devido à demanda de
nutrientes, principalmente N (SKINNER; NELSON, 1995).
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Lemaire e Chapman (1996) elencam a TAlF como a mais importante
característica na morfogênese, pois é a partir dela que se dá a estrutura do pasto,
Densidade Populacional de Perfilhos, entre outros.
A TAlF correlaciona-se positivamente com a massa de forragem e massa
por perfilho (NELSON; ASAY; SLEPER, 1977; HORST; NELSON; ASAY, 1978), mas
negativamente com o número de perfilhos por planta (JONES; NELSON; SLEPER,
1979). Há também relação com a taxa de desfolha e as folhas verdes
remanescentes. A relação do tamanho do perfilho com a TAlF pode ser responsável
pela longa duração das taxas de alongamento por perfilho para populações de
perfilhos de diferentes tamanhos (GRANT; BERTHARM; LYNNETORVELL, 1981).
Gastal, Bélanger e Lemaire (1992) relataram, também, que o incremento da
adubação nitrogenada para gramíneas forrageiras estimulou em três vezes o
aumento na TAlF, se comparado com locais onde o nutriente foi baixo ou limitante.
Alexandrino et al. (2004) e Santos et al. (2009) observaram o mesmo
comportamento com Brachiaria brizantha cv. Marandu e Brachiaria decumbens.

2.3.3 Duração de vida da folha (DVF - dias) e taxa de senescência foliar (TSF mm.perfilho-1.dia-1)

A DVF e a TSF são influenciadas pela TAlF (NABINGER; PONTES, 2001).
Assim, quando um perfilho atinge seu número máximo de folhas, deve haver
equilíbrio entre o surgimento e a senescência das folhas e por consequência a
duração de vida das mesmas (NABINGER; PONTES, 2001). Para Nabinger (1997),
são essas variáveis que determinam o fluxo entre crescimento e senescência das
plantas.
Para realizar o manejo da pastagem, é fundamental conhecer a DVF, uma
vez que é indicativo do potencial de rendimento máximo da espécie (máxima
quantidade de material vivo por área). Constitui variável importante para determinar
a intensidade de pastejo na lotação contínua ou a frequência do pastejo na lotação
rotativa, podendo permitir índices de área foliar próximos da maior eficiência de
intercepção e máximas taxas de crescimento (NABINGER,1997).
Em pastagens de Brachiaria brizantha cv. Xaraes, Martuscello et al. (2005)
verificaram que a DVF foi negativamente afetada pela adubação nitrogenada e que o
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decréscimo na DVF com as doses de N foi explicado pela maior renovação de
tecidos em plantas adubadas com N.
2.3.4 Taxa de alongamento de colmo (TAlC - mm.perfilho-1.dia-1)

A TAlC é uma característica morfogênica que auxilia na compreensão da
estrutura do pasto, concomitantemente na relação lâmina/colmo.
O desenvolvimento do colmo também influencia a produção de forragem
porque, dependendo do estádio de desenvolvimento do perfilho, o colmo tem
prioridade na partição de fotoassimilados. Em decorrência da redução da luz pelo
sombreamento, o colmo alonga para favorecer a fotossíntese do dossel
(FAGUNDES et al., 2005).
Em plantas forrageiras tropicais, a fração colmo, importante para o
crescimento, interfere na estrutura do dossel e nos processos de competição por luz
(FAGUNDES et al., 2005). Pinto et al. (2001) observaram que, em plantas do gênero
Cynodon sob lotação contínua, aproximadamente 60 a 75% do crescimento era
proveniente do alongamento de colmo, e não apenas da expansão de folhas.
Assim, alterar de forma positiva a taxa de lotação e o retorno dos animais
ao pasto, no momento correto, evita perdas de matéria seca.
2.3.5. Comprimento final de folha (CFF - mm.perfilho-1)

O CFF é uma característica plástica, isto é pode ser modificada com a
desfolha e estratégias de manejo pasto, e está diretamente relacionado com TApF e
a TAlF (LEMAIRE; CHAPMAN, 1996).
A capacidade da planta em expandir suas folhas é dependente da taxa de
alongamento do meristema intercalar (zonas de divisão celular). Essa zona de
alongamento é um local ativo e tem grande demanda por nutrientes (SKINNER;
NELSON, 1995).
Segundo Nabinger e Pontes (2001), em temperaturas similares, as folhas
são maiores na fase reprodutiva do que na fase vegetativa, e que devido à relação
com a TApF e a TAlF, o CFF é influenciado pela temperatura ambiente.
Alexandrino et al. (2005) observaram para o capim-marandu, que o CFF é
uma característica importante, devido sua relação direta com o aparecimento e o
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alongamento foliar do perfilho. Por conseguinte, o menor tamanho de folha nas
plantas que receberam baixo suprimento de N deveu-se à menor TAlF e por
consequência menor CFF.
2.3.6 Número de folhas vivas (NFV – n°.perfilho-1)

O NVF é uma característica genotípica bastante estável na ausência de
deficiências hídricas ou nutricionais (NABINGER; PONTES, 2001).
Existe um sincronismo entre o aparecimento e a morte das folhas, onde
geralmente o número de folhas verdes é constante, isto porque o fluxo é contínuo.
Desta forma, o manejo das plantas forrageiras pode ser programado, e sempre que
possível maximizado para aumentar a eficiência de uso do capim e diminuir as
perdas de material vegetal (NABINGER; PONTES, 2001).
Ribeiro (2010) observou para o capim-tanzânia relação diretamente
proporcional e linear entre doses de N e NFV para inclusão de 225 kg.N.ha -1.
Segundo Gomide, Gomide e Paciullo (2006), o uso de NFV, a equivalência
entre a TAlF e senescência foliar por perfilho, bem como a redução do alongamento
do colmo, constitui critério que se apresenta como orientador do manejo de
gramíneas tropicais cespitosas.

2.3.7 Dinâmica de perfilhamento

O perfilho é a unidade básica de desenvolvimento das plantas forrageiras
(NABINGER; MEDEIROS, 1995). Espécies de gramíneas perenes contêm dois
grupos de perfilhos: os basilares, que se originam da base da planta e, mais tarde,
possuem seu próprio sistema radicular, e os aéreos, que surgem a partir de gemas
superiores dos colmos em florescimento ou com meristema decapitado, e que não
desenvolveram sistema radicular independente (CHAPMAN; LEMAIRE, 1993).
O perfilhamento da planta forrageira é uma resposta à fertilidade do solo,
associada à época, à frequência e ao intervalo entre cortes (CORSI; NASCIMENTO
Jr., 1994).
Uma das formas de maximizar o perfilhamento e assim, aumentar a
produção de massa, está em utilizar o N, que estimula o perfilhamento da gramínea
(FAGUNDES et al., 2006).
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A adubação nitrogenada interfere intensamente na ativação dos tecidos
meristemáticos (ALEXANDRINO et al., 2004). Nabinger (1997) comentou que a
deficiência de N aumenta o número de gemas dormentes, enquanto o suprimento
permite o máximo perfilhamento.
Garcez Neto et al. (2002) destacaram o efeito do N no perfilhamento. Essa
resposta varia, contudo, em função da espécie. Pinto et al. (1994) observaram
incremento na densidade de perfilhos em resposta ao aumento da dose de 15 para
90 mg.dm-3 de N apenas para o capim-setária em um estudo que possui ainda
capim-guiné e capim-andropógon.

2.4 QUALIDADE NUTRITIVA DO PASTO

O valor nutritivo de uma forragem refere-se às características inerentes da
forragem consumida, que determinam a concentração de energia digestível e sua
eficiência de utilização. O valor nutritivo é determinado pela concentração e
digestibilidade de nutrientes e pela natureza dos produtos finais da digestão.
Existem muitos fatores que afetam o desempenho animal, alguns são inerentes à
forragem, como os químicos, físicos e estruturais; outros, à quantidade de forragem
disponível por animal, ao potencial animal (idade, sexo, raça, estado fisiológico), às
doenças, aos parasitas, ao clima (temperatura, precipitação pluvial, radiação solar) e
à suplementação alimentar. Em resumo, qualidade de forragem é igual a
desempenho animal, isto é, depende do consumo, da digestibilidade, do suprimento
de nutrientes e da utilização (FONTANELI; FONTANELI, 2012).
Já a eficiência de utilização de plantas forrageiras pelos animais depende de
vários fatores, como o valor nutritivo e quantidade de forragem disponível na
pastagem e o potencial genético do animal. Assim, quando a disponibilidade de
forragem e o potencial do animal não são limitantes, a qualidade do pasto é
expressa pela produção por animal, sendo diretamente relacionada ao consumo
voluntário e à disponibilidade de nutrientes (REIS; RODRIGUES, 1993).
De acordo com VAN SOEST (1994), a parede celular é composta por
carboidratos estruturais de baixa solubilidade (celulose, hemicelulose e lignina) além
de sílica e cutina, os quais correspondem à fração fibra bruta (FB) da forragem, cuja
digestão ocorre na sua totalidade pela ação enzimática dos microrganismos do trato
gastrointestinal. Já o conteúdo celular é composto por amido e carboidratos solúveis,
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PB, lipídios, vitaminas e minerais, correspondendo à fração solúvel ou parcialmente
solúvel e de alta digestibilidade da célula da planta, os quais são digeridos tanto por
enzimas dos microrganismos como por aquelas secretadas pelo aparelho digestivo
dos animais.
A parede celular pode ser separada em FDN que determina a sua
concentração na planta e expressa a fibra digestível (celulose e hemicelulose) e
FDA que determina a qualidade da parede celular (lignina, celulose, sílica e cutina).
Estes dois componentes, FDN e FDA, determinam respectivamente o potencial de
consumo e digestibilidade da matéria seca da planta e, por sua vez, o valor nutritivo
da forragem quando associados com o teor de proteína, minerais, vitaminas e
concentração energética (VAN SOEST, 1994).
A FDN de uma forragem é considerada importante não só para a avaliação
de sua composição química, mas também pelo fato de a mesma estar relacionada
com o consumo máximo de MS (MERTENS, 1994). Desta forma, plantas forrageiras
com teores maiores de FDN teriam menor potencial de consumo.
Geralmente, a maior concentração da PB verificada em pastagens adubadas
com N, deve-se ao aumento da participação da MS de folhas na massa seca total e
da formação de tecidos jovens da planta.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na estação de verão de dezembro de 2011 a
março de 2012 na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA/USP,
no Campus Pirassununga, localizada à latitude 21 59’ S e 47 26’ W, e altitude de
634 m. O clima é classificado como subtropical do tipo Cwa de Köppen ( KÖPPEN;
GEIGER, 1928). Os dados meteorológicos (Figura 1) foram coletados na estação

meteorológica localizada no Campus, próxima à área experimental, no setor das
agrárias.

CC1

CC2

CC3

Figura 1. Temperatura máxima, mínima e média e pluviosidade total mensal durante
o período experimental.

A área experimental consistiu de 04 unidades de pastejo (blocos) delimitada
na figura a seguir na cor laranja (Figura 2), composta de 6 piquetes de 40 x 20
metros cada contornados na figura com as linhas pretas (Figura 2), nos quais
cordeiros mestiços (Dorper x Santa Inês) desmamados, de 2 a 3 meses, eram
manejados em lotação rotativa, sendo 5 dias de ocupação e 25 dias de descanso,
com ciclo de pastejo de 30 dias. A espécie forrageira estabelecida na área era
Brachiaria brizantha cv. Marandu.
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Figura 2. Vista aerea da área experimental.

3.1 ADUBAÇÃO E CORREÇÃO DO SOLO

Em junho de 2010, amostras do solo a 20 cm de profundidade foram retiradas
para análise química, os resultados são apresentados, conforme tabela 1.

Tabela 1 . Análise química preliminar da amostra de solo da área experimental.
Macronutrientes
Prof.
(cm)

pH
CaCl2

M.O
3
g/dm

0-20

5,2

28

Prof.
(cm)

B

0-20

0,14

P
S
3
mg.dm
5
Cu
mg/dm³
4,2

K

Ca

21

Mg

1,5
20
5
Micronutrientes
Fe
Mn
Zn

25

5

H + Al
Al
3
mmolc/dm
20

1

CTC

SB

V

m
%

54

25

48

1

A correção do solo pela calagem foi realizada em julho de 2010 para
elevação do índice de saturação de bases para 70% com a aplicação em área total
de calcário dolomítico (90% PRNT), na dosagem de 1,32 t/ha.
A adubação fosfatada em dose total foi realizada em março de 2011 para
elevar os teores de fósforo no solo de 6 mg/ dm 3 para 20 mg/dm3. A fonte foi o
superfosfato simples (18% P2O5) na dose de 777 kg/ha (140 kg de P2O5/ha). Optou-

3
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se também pela aplicação de 50 kg/ha de nitrogênio (N) e potássio (K 2O), utilizandose da fórmula 20 – 00 – 20 (250 kg/ha). De março a outubro de 2011, a área
experimental não teve a presença de animais, permanecendo em descanso.
Em setembro de 2011, foi realizado outra coleta de solo para verificar as
condições químicas anteriores à implantação do experimento. Foram coletados
solos na profundidade de 0-20 cm e 20-40 cm, sendo os resultados apresentados
na tabela 2.
Nessa mesma época os pastos foram roçados a 15 cm de altura. Da roçada
ao início do período experimental, no final de outubro de 2011, os animais
começaram o pastejo para uniformizar os piquetes à altura média de 15 cm. . Após
esse 1º ciclo de pastejo de uniformização, fez-se a escolha do 3º piquete em cada
bloco para alocar as parcelas experimentais, considerado a mais homogêneo, e
também livre de sombra.

Tabela 2 . Análise química de amostra de solo da área experimental
Macronutrientes
S
K
Ca

Prof.

pH

M.O

(cm)

CaCl2

g/dm

0-20

5,4

29

14

33

20-40

5,1

24

9

57
2
31
Micronutrientes
Fe
Mn
Zn

P
3

mg.dm

3

3

36

Prof.
(cm)

B

0-20

1,4

4

11

11

1

20-40

1,1

3

7

6

1

Cu
mg/dm

Mg

H+
Al
Al
3
mmolc/dm

CTC

SB

V
%

6

26

TR

71

45

63

TR

4

36

1

73

37

50

4

3

3.2. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

Dentro desses piquetes, em todos os blocos, foram alocadas 5 parcelas de 9
m². O tratamento experimental consistia de 5 doses de nitrogênio: 0, 90, 180, 270 e
360 kg de N.ha-1. Aplicadas na forma de ureia. O delineamento experimental foi em
blocos completos casualizados com quatro repetições (bloco), totalizando vinte
parcelas experimentais.

m
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As avaliações das parcelas experimentais foram realizadas em três ciclos de
crescimento, de dezembro de 2011 a março de 2012. O 1º ciclo de crescimento
ocorreu de 11 de dezembro a 10 de janeiro; o 2º ciclo foi de 10 de janeiro a 9 de
fevereiro, e o 3º ciclo de 9 de fevereiro a 11 de março.
As adubações nitrogenadas foram parceladas em três aplicações, sendo
realizadas na saída dos animais do piquete , caracterizando, assim, final de um ciclo
e início do período de avaliação.
As condições de alturas de entrada e saída dos animais nos piquetes foram
abaixo do que se preconiza em literatura, sendo a entrada dos animais nos piquetes
com a altura de 15 cm e a saída deixando um resíduo de aproximadamente 6 cm.

3.3 VARIÁVEIS ANALISADAS

As características morfogênicas foram avaliadas após a saída dos animais
dos piquetes e durante todo período de descanso. Em cada parcela experimental
foram marcados, com anel plástico colorido, cinco perfilhos para avaliar o fluxo de
tecidos (Figura 3), durante três ciclos de pastejo, e a cada ciclo novos perfilhos eram
marcados para avaliação.
As medições foram realizadas a cada três dias, utilizando-se de uma régua
graduada em milímetros. O comprimento das folhas expandidas foi medido desde a
ponta da folha até sua lígula. No caso de folhas emergentes e em expansão, o
mesmo procedimento foi adotado, porém era considerada a lígula da última folha
expandida como referencial de mensuração. Para folhas em senescência, o
comprimento correspondente ao tecido senescido era medido. O tamanho do colmo
foi mensurado como a distância desde a superfície do solo até a lígula da folha mais
jovem completamente expandida.
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Figura 3. Fotos do piquete, das parcelas experimentais, ferramentas, marcação de
perfilho e medição de folhas.

A partir dessas medidas foram calculadas as variáveis:


Taxa de aparecimento de folhas (TApF – folhas.perfilho-1.dia-1):
número de folhas surgidas por perfilho, dividido pelo número de dias
do período de avaliação;



Filocrono (Fil–dias.folha-1): número de dias para o aparecimento de
duas folhas sucessivas. Também pode ser obtido pelo inverso da taxa
de aparecimento foliar (1/TApF);



Taxa de alongamento de folhas (TAlF – mm.perfilho-1.dia-1):
somatório de todo alongamento da lâmina foliar por perfilho dividido
pelo número de dias do período de avaliação;



Taxa de alongamento de colmo (TAlC – mm.perfilho-1.dia-1):
somatório de todo alongamento de colmo e, ou, pseudocolmo, por
perfilho dividido pelo número de dias do período de avaliação;

35



Número de folha viva por perfilho (NFV - no): número médio de
folhas por perfilho completamente expandidas;



Duração de vida da folha (DVF - dias): estimada pela equação DVF
= NFV x Filocrono (LEMAIRE; CHAPMAN, 1996);



Taxa de senescência de folhas (TSF - mm.perfilho-1.dia-1):
variação média e negativa no comprimento da lâmina foliar, resultado
da diminuição da porção verde da lâmina foliar, dividido pelo número
de dias do período de avaliação;



Comprimento final da lâmina foliar (CFF – mm): comprimento
médio de todas as folhas presentes no perfilho multiplicado pelo
número de folhas vivas.

Para estimativa da DPP e da taxa de aparecimento de perfilhos (TApP) foi
usado uma área retangular de 50 x 25 cm de lado, ajustado em um ponto fixo por
parcela experimental na saída dos animais dos piquetes. Os perfilhos existentes no
interior da área foram contados no início e final do período de descanso, e cortados
ao nível do solo no final do período de descanso e armazenados em sacos de papel.
Em seguida, as amostras foram levadas ao laboratório, secadas em estufa de
circulação forçada de ar para a determinação do peso médio dos perfilhos (PMP) por
área para cada tratamento.
A variável eficiência do uso do nitrogênio (EUN) pela planta forrageira foi
determinada subtraindo-se da produção total de MS (kg de MS.ha -1), para cada
tratamento com N, a produção obtida do tratamento sem adubação nitrogenada. A
diferença de produção foi dividida pela dose total de N empregada no respectivo
período e tratamento. A relação kg de MS.kg de N-1 representou quantos kg de MS
foram produzidos para cada 1 kg de N aplicado na pastagem, demonstrando a
eficiência de utilização do nutriente (CASTAGNARA et al., 2011).
Para a determinação da produção total de MS por hectare foram utilizados
dois quadrados de 50 X 50 cm de lado. Em cada parcela experimental, cortou-se ao
nível de solo toda planta forrageira contida dentro dele, com o auxílio de uma
tesoura de poda. Estas amostras, também, foram encaminhadas ao laboratório e
secas em estufa de secagem forçada a 60 °C por aproximadamente 72 horas ou até
atingir um peso constante. A massa de forragem natural colhida nos dois quadrados
foi multiplicada pelo teor de MS para a obtenção da massa seca de forragem.
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Este material, posteriormente a secagem, foi dividido em partes para a
realização da separação morfológica, onde se obteve: material da planta inteira (PI),
da lâmina foliar (LF), do colmo e bainha (CB), e do material morto (MM). A proporção
de cada componente morfológico foi expressa como percentagem do peso total.
As amostras, após estufa, foram moídas em moinho do tipo Willey dotado
com peneira de malha de 1 milimetro e acondicionadas em sacos plásticos,
previamente identificados, para posteriores análises dos teores de MS e PB de
acordo com AOAC (1980), e FDN e FDA (VAN SOEST, 1994).

3.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA

O experimento envolveu medidas repetidas no tempo, 3 ciclos de
crescimento. O fator tratamento foi dose de nitrogênio com 5 níveis. O efeito do
aumento das doses de nitrogênio nos três ciclos nas diversas variáveis respostas foi
avaliado em uma análise de variância, baseada em um modelo linear misto. Um
posterior estudo de regressão foi feito visando o ajuste de curvas polinomiais para
explicar o comportamento das respostas médias em função do aumento das doses
de N e dos ciclos.
Utilizou-se o PROC MIXED do SAS (2003) e a escolha da melhor estrutura
de covariâncias entre as medidas repetidas no tempo foi baseada no menor valor
dos critérios de informação de Akaike (AIC) e bayesiano de Schwarz (BIC).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 MASSA SECA DE FORRAGEM (MSF)

Para MSF (Figura 4) houve efeitos significativos de doses de N e ciclos de
crescimento (P<0,05), porém sem interação entre estes (P>0,05).
Em relação às doses de N aplicadas e o aumento da MSF, houve efeito
quadrático, ou seja, a produção máxima de MSF ocorreu, quando se adubou com o
equivalente a 246 kg.ha-1 de N, após esta dose, o incremento de N não elevou a
produção de MSF, provavelmente devido à limitação da planta de metabolizar o N
na forma de amônio ou nitrato na ausência de alguns íons como sulfato
(CRAWFORD et al., 2000; OLIVEIRA et al., 2005).

8000
7000

kg . MSF.ha-1

6000
5000
4000

MSF = -0,0506x2 + 24,932x + 2888,7
R² = 0,9181

3000
2000
1000
0
0

90

180

270

360

Doses de N (kg.h-1)

Figura 4. Massa seca de forragem de Brachiaria brizantha cv. Marandu, adubada
com doses de N, considerando as médias dos ciclos de crescimento.

Em relação aos ciclos de crescimento, as médias para os CC1 (dezembro
2011/janeiro 2012), CC2 (janeiro/fevereiro 2012) e CC3 (fevereiro/março 2012) foram
respectivamente, 4126, 5263 e 5359 kg.ha-1 de MS (Tabela 3).
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Tabela 3. Médias da massa seca de forragem (kg MSF.ha -1) da Brachiaria brizantha
cv. Marandu adubada com doses de N, nos ciclos de crescimento.
Ciclo de Crescimento
1°
2°
3°
Dez/11 a Jan/12
Jan a Fev/12
Fev a Mar/12
Massa seca de Forragem (kg MSF.ha-1)
Médias
4125,62 b
5263,45 a
5359,45 a
EPM
278,82
278,82
278,82
*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na linha não diferem entre si pelo
teste t a 5% de probabilidade.

Essa variação esteve relacionada às condições climáticas durante os ciclos
de crescimento (Figura 1), quando a temperatura mínima média esteve acima de
15ºC e a menor precipitação foi de 80 mm no decorrer do 3º ciclo de crescimento.
Estes resultados corroboram com os encontrados por Malavolta (2006), em
que

o

N

exerce

papel

importante

no

desenvolvimento

de

perfilhos

e,

consequentemente, na produção de MS, pois ele faz parte das proteínas e ácidos
nucléicos, os quais participam ativamente na síntese de compostos orgânicos, que
formam a estrutura do vegetal.
Silva et al. (2013), em estudos de recuperação de pasto formado por capimmarundú, constataram aumento na MS das lâminas foliares, em relação ao controle,
de 212 e 151%, para a dose de 300 kg.ha-1ano1N, considerando as fontes sulfato de
amônio e uréia, respectivamente.
O N é fator controlador dos diferentes processos de crescimento e
desenvolvimento das plantas e proporciona aumento de biomassa devido ao
incremento na fixação de carbono, assim maior área para captação de energia pode
promover maior acúmulo de biomassa (NABINGER, 2001).
Fagundes et al. (2005),

em estudo realizado com Brachiaria decumbens

adubada com doses de N, obtiveram resposta linear com o acréscimo de até 300
kg. ha-1 ano-1 de N na PMS, sendo a máxima MSF, do presente estudo, atingida
com a dose de 270 kg.ha-1.ano-1 de N. O comportamento quadrático ocorrido devido
ao aumento da dose de N

da ordem de 360 kg N ha.ano -1, mostrando

comportamento similar ao encontrado pelos autores acima.
Cabral et al. (2012), em estudos com Brachiaria brizantha cv. Xaraés,
encontraramcomportamento similiar ao do presente estudo. Assim, na avaliação da
disponibilidade de massa seca total, no período das águas, em função da adubação
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nitrogenada, verificaram efeito quadrático, com a máxima produção obtida na dose
de 385 kg.ha-1 de N, sendo 89% superior ao controle.
Bonfim da Silva e Monteiro (2006), trabalhando com recuperação de
pastagens degradadas do capim-braquiaria, e avaliando efeitos de doses de N e S
verificaram que o aumento das doses de N contribuiu efetivamente para o acréscimo
na massa seca de lâminas foliares e na recuperação da planta forrageira.

4.2 CARACTERÍSTICAS MORFOGÊNICAS E ESTRUTURAIS

4.2.1 Taxa de alongamento foliar, taxa de aparecimento foliar e filocrono

Pelos resultados obtidos para TAlF, TApF e Fil (Figura 5, 6 e 7), constataramse efeitos significativos para as doses de N e ciclos de crescimento (Tabela 4)
(P<0.001), porém não houve interação entre estes (P>0,05).
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Taxa de Alongamento Foliar
mm . perfilho. dia -1

30
TAlF = 0,0047x + 1,1946
R² = 0,9591
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Figura 5. Taxa de alongamento foliar (mm.perfilho-1.dia-1) de Brachiaria brizantha cv.
Marandu adubada com doses de N, considerando as médias dos ciclos de
crescimento.

40

Houve efeito linear (P<0,05) de doses de N na TAlF. O efeito da adubação
nitrogenada naTAIF é atribuído à grande influência de N nos processos fisiológicos
da planta. Entre os benefícios da aplicação de N, destacam-se o estímulo ao
desenvolvimento dos primórdios foliares, o aumento do NFV, a diminuição do
intervalo de tempo para aparecimento de folhas, a redução da senescência foliar e o
estímulo ao perfilhamento (PACIULLO; GOMIDE; RIBEIRO, 1998).
A capacidade da planta em expandir suas folhas é dependente da taxa de
alongamento do meristema intercalar. Trata-se da zona de divisão celular, local ativo
de grande demanda por nutrientes (SKINNER; NELSON, 1995).
Fagundes et al. (2006), ao trabalharem com Brachiaria decumbens sob
pastejo e adubada com 300 kg.ha-1 de N, encontraram crescimento de 1,6
mm.perfilho.dia-1 para a TAlF, considerado inferior ao encontrado no presente
estudo.
A TAlF é uma medida de grande importância na análise de fluxo de tecidos
das plantas e correlaciona-se positivamente com o rendimento forrageiro (HORST;
NELSON; ASAY, 1978). Casagrande et al.(2010), estudando Brachiaria brizantha cv.
Marandu em condições de ofertas de forragem, não identificaram diferenças entre
seus tratamentos, porém obtiveram TAlF de 17,5 mm.dia -1.perfilho-1. Alexandrino et
al. (2005) observaram para Brachiaria brizantha cv. Marandu, crescendo em vasos,
TAlF da ordem de 26 mm.dia-1.perfilho-1, quando adicionaram 360 Kg de N ha -1.
Orrico Jr. et al. (2013), num estudo referente a utilização de efluente de
avicultura em Brachiaria brizantha cv. Piatã, observaram incremento de 201% na
TAlF, quando comparadas as doses de 50 e 250kg.ha -1 de N. Resultado esse que
corrobora com os encontrados neste estudo que foi 28 mm.dia-1.perfilho-1 com a
dose de 360 kg de N.
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Figura 6. Taxa de aparecimento de folha (folha.perfilho -1.dia-1) de Brachiaria
brizantha cv. Marandu adubada com doses de N, considerando as médias dos ciclos
de crescimento.
Para TApF verificou-se efeito linear ascendente da dose 0 kg de N ha -1para
360 kg de N ha

-1

da ordem de 65%. Onde se registrou aparecimentos foliares de

0,14 folha.dia-1.perfilho-1. Esses valores vão de encontro ao que foi encontrado por
Martuscello et al.(2005), que ao estudar Brachiaria brizantha cv. Xaraés, submetida
a doses de N, cultivada em casa de vegetação, obtiveram para a dose de 120
mg.dm-3 TApF de 0,121 folhas.dia-1.perfilho-1.
O Fil é o inverso da TApF, portanto teve comportamento linear descendente
em relação as doses de N aplicadas. O Fil variou de 12,1 a 7,9 dias, quando a dose
de N foi acrescida do controle em 360 kg.ha -1. Esse resultado é corroborado por
pesquisa feito por Martuscello et al. (2005), que encontraram para o capim-xaraés
resposta linear negativa com o acréscimo de nitrogênio, tanto para os dados
expressos em dias como em graus-dia, variando de 11,5 e 8,8 dias, respectivamente
entre o controle e 240 kg de N. ha -1.
Orrico Jr. et al. (2013), num experimento utilizando efluente de avicultura em
Brachiaria brizantha cv. Piatã observaram Fil variando de 16,1 a 8,5 dias com o
acréscimo de 250 kg.N.ha-1 a partir do controle. A ação do N foi relevante, uma vez
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que é considerado elemento para a recuperação do aparelho fotossintético, o que
faz reduzir o tempo para o aparecimento de duas folhas consecutivas. Isso evidencia
a importância do N em uma série de processos fisiológicos (NABINGER, 2001),
inclusive no aparecimento foliar.
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Figura 7. Filocrono (dias.folha-1) de Brachiaria brizantha cv. Marandu adubada com
doses de N, considerando as médias dos ciclos de crescimento.

Ao

observar

a

Tabela

4

verifica-se

menor

crescimento

no

CC3

(fevereiro/março de 2012), em decorrência do processo fenológico das plantas e das
condições climáticas provavelmente relacionadas com o estádio fenológico da planta
em estudo compreendendo sua fase de reprodução estar sendo iniciada nesse
período.
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Tabela 4. Médias de taxa de alongamento foliar (mm.perfilho-1.dia-1), taxa de
aparecimento foliar (folhas.perfilho-1.dia-1) e filocrono (dias.folha-1) de Brachiaria
brizantha cv. Marandu adubada com doses de N, considerando os ciclos de
crescimento.
Ciclo de Crescimento
1°
2°
3°
Dez/11 a Jan/12
Jan a Fev/12
Fev a Mar/12
Taxa de Alongamento Foliar (mm.perfilho-1.dia-1)
Médias
23,65 a
24,64 a
13,17 b
EPM
0,86
0,86
0,86
-1
-1
Taxa de Aparecimento Foliar (folhas. perfilho .dia )
Médias
0,133 a
0,128 a
0,098 b
EPM
0,003
0,003
0,003
Filocrono (dias.folha-1)
Médias
8,36 b
8,45 b
11,89 a
EPM
0,37
0,37
0,37
*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na linha não diferem entre si pelo
teste t a 5% de probabilidade.

4.2.2. Número de folhas vivas, duração de vida da folha e taxa de
alongamento de colmo.

Os dados médios para NFV, DVF, CFF e TAlC tiveram efeitos significativos
para as doses de N e para os ciclos de crescimento (Tabela 5), porém não houve
interação entre eles (P<0.001).
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Tabela 5. Médias do número de folhas vivas, de duração de vida de folhas, de
comprimento final de folhas e de taxa de alongamento de colmo de Brachiaria
brizantha cv. Marandu adubada com doses de N, considerando os ciclos de
crescimento.
Ciclo de Crescimento
1°
2°
3°
Dez/11 a Jan/12
Jan a Fev/12
Fev a Mar/12
Número de Folhas Vivas (folhas.perfilho-1)
Médias
6,08 a
6,18 a
5,23 b
EPM
0,90
0,90
0,90
-1
Duração de Vida da Folha (DIAS.folha )
Médias
48,60 a
51,03 a
58,42 b
EPM
1,48
1,48
1,48
Comprimento Final de Folhas (mm. perfilho-1)
Médias
102,5 a
97,7 a
78,8 b
EPM
2,61
2,61
2,61
-1
-1
Taxa de Alongamento de Colmo (mm.perfilho .dia )
Médias
0,45 a
0,38 a
0,27 b
EPM
0,003
0,003
0,003
*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na linha não diferem entre si pelo
teste t a 5% de probabilidade.
O NFV (Figura 8) teve crescimento positivo em relação às doses de N
aplicadas, sendo registradas 6,3 folhas.perfilho-1para a dose de 360 kg de N.ha-1,
aumento de 17 % em relação a dose 0 kg de N.ha -1. Este comportamento foi similar
ao encontrado por Orrico Jr. et al. (2013), que em seu ensaio com a utilização de
efluente de avicultura em Brachiaria brizantha cv. Piatã, encontraram NFV de 5,17
folhas.perfilho-1, quando aplicaram 250 kg.ha-1de N, com o acréscimo de 36%
comparado ao controle, enquanto Martuscello et al. (2005) verificaram para o capimxaraés resultado semelhante, 5,5 folhas.perfilho-1, para dose equivalente (240 kg.ha1

de N).
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Figura 8. Número de folhas vivas de Brachiaria brizantha cv. Marandu adubada com
doses de N, considerando as médias dos ciclos de crescimento.

O NFV e o CFF, na composição da pastagem, determinam a quantidade
máxima de tecido foliar verde que um perfilho acumula, que, associados ao número
de perfilhos por área, contribuem para o IAF. Esta variável por sua vez é importante
para a eficiência de absorção luminosa, a capacidade fotossintética do pasto e,
consequentemente, para a produtividade da pastagem (LEMAIRE, 1997).
O NFV é resultante da DVF, portanto, constitui uma característica genotípica
bastante estável na ausência de deficiências nutricionais (NABINGER, 2001). O
aumento das doses de N para o capim-marandu promoveu diminuição no tempo de
vida da folha (Figura 9). Isto acontece porque, segundo Nabinger e Pontes (2001),
quando o perfilho apresenta seu número máximo de folhas vivas passa a haver
equilíbrio entre a taxa de aparecimento e a de senescência de folhas em seu
período de duração de vida. Por outro lado, a ausência da adubação nitrogenada
favorece para maior permanência das folhas vivas em detrimento da expansão de
novas folhas (MARTUSCELLO et al., 2005).
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Figura 9. Duração de vida de folhas (Dias) de Brachiaria brizantha cv. Marandu,
adubadas com doses de N, considerando as médias dos ciclos de crescimento.

Nabinger (2001) menciona que o aumento de N deve ser concomitante com a
taxa de lotação adequada e período de descanso em pastos rotativos, pois o manejo
inadequado, utilizando este método, pode gerar o excesso de tecidos senescentes e
diminuir o crescimento das plantas. Neste experimento, a DVF variou de 60,6 a 41,0
dias, considerando o aumento da adubação nitrogenada de 0 a 360 kg de N.ha -1.
Para o CFF (Figura 10) observou-se comportamento linear crescente com as
doses de N, porém o encontrado por Marturcello et al. (2005) foi superior. Além do
cultivar utilizado ser diferente do referido autor, o CFF encontrado neste estudo pode
ser justificado devido à taxa de lotação adotada e do resíduo do pasto ter menor
altura, pois esta variável pode ser modificada com a desfolha e estratégias de
manejo do pasto, e está diretamente relacionada com TAlF e a TApF (LEMAIRE;
CHAPMAN, 1996).
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Figura 10. Comprimento final de folhas (mm.perfilho-1) de Brachiaria brizantha cv.
Marandu, adubada com doses de N, considerando as médias dos ciclos de
crescimento.
Com o acréscimo de N até sua dose máxima (360 kg.ha -1) houve aumento em
65% no CFF (111,2 mm.perfilhos-1), comparado aos dados médios do controle (73,1
mm.perfilho-1).
No terceiro ciclo de crescimento (fevereiro/março 2012) as variáveis NFV,
DVF, e CFF apresentaram magnitudes de valores inferiores aos ciclos de
crescimento anteriores. Este comportamento deveu-se ao estádio de crescimento da
planta e a época de avaliação.
Para a TAlC (Figura 11) observou-se resultados lineares com a adição do N,
tendo variado de 0,30 a 0,46 mm.dia-1 para o tratamento controle e 360 kg.ha-1 de N
respectivamente. Essas médias foram inferiores aos encontrados por outros autores,
acompanhando, assim, o que ocorreu com CFF. Estas duas variáveis estão
interligadas, devido ao comportamento morfológico (GOMIDE; GOMIDE, 1999). O
CFF é afetado principalmente, pelo comprimento do pseudocolmo (envoltório de
bainhas), que está relacionado com TAlC. Assim, quanto maior for esse
comprimento, maior será o caminho percorrido pela folha ao completar sua
emergência, determinando, portanto seu crescimento (CASAGRANDE et al., 2010).
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Figura 11. Taxa de alongamento de colmo (mm.perfilho -1.dia-1) de Brachiaria
brizantha cv. Marandu adubadas com doses de N, considerando as médias dos
ciclos de crescimento

A TAlC, além de afetar diretamente a Densidade Populacional de Perfilhos e o
Comprimento Final de Folha, pode ser utilizada como indicador do controle ou não
do acúmulo desse componente pelo manejo da pastagem, cujo crescimento
constitui-se em característica desfavorável no sistema de produção em pasto, pois
representa barreira física ao consumo voluntário dos animais em pastejo, afetando a
capacidade de apreensão de forragem (HODGSON, 1990).
Em plantas forrageiras tropicais, a fração colmo, importante para o
crescimento, interfere na estrutura do dossel e nos processos de competição por luz
(FAGUNDES et al., 2005). Esta fração tem relação direta com a altura de pastejo.

4.2.3. Taxa de aparecimento de perfilhos

Para TApP foram observados resultados significativos para doses de N
(Figura 12), e para ciclos de crescimento (Tabela 6) (P<0,05), porém não ocorreu
interação entre os dois fatores analisados (P>0,05).
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Figura 12. Taxa de aparecimento de perfilhos de Brachiaria brizantha cv. Marandu
adubada com doses de N, considerando as médias dos ciclos de crescimento.

A produção de massa por perfilho é dependente da TApF, da TAlF, do CFF e
da DVF. No entanto, a produção de massa por área e a estrutura da pastagem
dependem da densidade de perfilhos do pasto, assim o perfilhamento é quem
determinará qual será a porcentagem de MS da pastagem (CABRAL et al., 2012)
Com a presença de N foi possível aumentar TApP de 0,48 perfilho.dia -1 para
1,51 perfilho.dia-1, considerando as doses 0 e 360 kg.ha-1 de N, respectivamente.

4.2.4 Densidade populacional de perfilhos e taxa de senescência foliar

Para as variáveis DPP e TSF não houve efeitos significativos para doses de
N. Somente ocorreu significância para o ciclo de crescimento (P< 0,001), Tabela 6.
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Tabela 6. Médias de densidade populacional de perfilhos, taxa de senescência foliar
e taxa de aparecimento de perfilhos de Brachiaria brizantha cv. Marandu adubada
com doses de N, considerando os ciclos de crescimento.
Ciclo de Crescimento
1°
2°
3°
Dez/11 a Jan/12
Jan a Fev/12
Fev a Mar/12
Densidade Populacional de Perflhos (perfilho.m-2)
Médias
519 c
915 a
748 b
EPM
54,68
54,68
54,68
Taxa de Aparecimento de Perfilhos (perfilho-1.dia-1)
Médias
0,86 b
1,61 a
0,61 c
EPM
0,14
0,14
0,14
Taxa de Senescencia Foliar ( mm. perfilho-1. dia-1)
Médias
0,76 a
0,03 b
0,04 c
EPM
0,13
0,13
0,13
*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na linha não diferem entre si pelo
teste t a 5% de probabilidade.

Os resultados obtidos para TSF pode ser explicado pelo manejo da
pastagem. Os animais permaneciam em pastejo por 5 dias e, após sua saída o
pasto permanecia em descanso por 25 dias. Na entrada, o pasto apresentava, em
média 16 cm de altura e na saída 6 cm. Como as condições edafoclimáticas eram
adequadas para o cultivar Marandu, a renovação de tecidos era constante, o que
favoreceu diminuir o material senescente no pasto, o que não é possível ocorrer em
áreas onde o pastejo não é realizado (HODGSON, 1990).
Difante et al. (2011), ao trabalharem com alturas de corte do capim-marandu
encontraram que as plantas manejadas a 15 cm apresentaram menor taxa de
senescência foliar que aquelas a 30 cm (0,62 e 1,19 mm.perfilho-1.dia-1,
respectivamente) característica que está associada diretamente ao acúmulo de
material morto, redução da eficiência de colheita e do valor nutritivo da forragem
produzida (Carnevalli et al., 2006). Estes resultados apresentados corroboram
apenas com as médias encontradas no CC1, quando manejado com 15 cm de
resíduo. Nos CC2 e CC3, ainda o capim-marandu se apresentando vegetativo, as
perdas por senescência foram muito baixas (0,04 e 0,03 mm.perfilho-1.dia-1),
respectivamente.
Fagundes et al. (2005), num estudo variando dose de N, constataram para
Brachiaria decumbens que a TSF não foi afetada pelo N aplicado, e os autores
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mencionam que este comportamento pode ser atribuído à uniforme manutenção de
altura do pasto em 20 cm, independente da dose de N, resultado esse similar ao
encontrado neste experimento para as TSF.
Alexandrino, Vaz e Santos (2010) não obtiveram resultado significativo para
DPP em pesquisa realizada com o capim-marandu sob pastejo e doses de N de 0 a
160 mg.dm-3. Este comportamento antagônico ao mencionado na literatura, segundo
os autores, justifica-se às diferentes ofertas de forragem utilizadas com taxas de
lotação semelhantes, porém, pode ter ocorrido a renovação desuniforme de tecido
celular. O mesmo comportamento foi encontrado por Fagundes et al. (2005),
estudando Brachiaria decumbens sob doses de N. Os efeitos foram significativos
apenas para as estações do ano.

4.2.5 Composição morfológica

Para a composição morfológica houve efeitos significativos de doses de N na
participação percentual de lâmina foliar, colmo + bainha e material morto (figura 13).
Para os ciclos de crescimento houve efeito apenas para a participação percentual de
lâmina foliar e material morto (tabela 7), porém não ocorreu interação entre os dois
fatores analisados (P>0,001).

Tabela 7. Participação percentual média de lâmina foliar e de material morto de
Brachiaria brizantha cv. Marandu adubada com doses de N, considerando os ciclos
de crescimento.
Ciclo de Crescimento
1°
2°
3°
Dez/11 a Jan/12
Jan a Fev/12
Fev a Mar/12
Lâmina Foliar (%)
Médias
53,89 b
60,51 a
43,87 c
EPM
1,022
1,022
1,022
Material Morto (%)
Médias
27,89 b
19,48 c
35,56 a
EPM
0,947
0,947
0,947
*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na linha não diferem entre si pelo
teste t a 5% de probabilidade.
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Figura 13. Composição morfológica de Brachiaria brizantha cv. Marandu adubada
com doses de N, considerando as médias dos ciclos de crescimento.

Houve resposta quadrática às doses de N, mesmo comportamento verificado
para a massa seca de forragem. Observa-se que ocorreu aumento de LF, e queda
concomitante de MM na composição do pasto. Embora inferior, a massa de CB
acompanhou o comportamento de massa de lâminas foliares. É natural em doses
elevadas de N, com o aumento de lâminas foliares e com a elevação do colmo, o
auto-sombreamento sendo acompanhado de ligeiro aumento do MM, o que ocorreu
na maior dose de N. Pode estar associado a isto, também, a baixa eficiência de
utilização da forragem produzida com o aumento da adubação nitrogenada
(EUCLIDES et al., 1998), uma vez que a participação de colmos e lâminas foliares
encontrava-se em queda
Fagundes et al. (2006), em pesquisa durante 4 estações climáticas com
Brachiaria decumbens sob pastejo e doses crescentes de N, observaram grande
acúmulo de MM, CB e LF da ordem de 32,5; 44,5 e 23,0%, respectivamente para a
dose de 300 kg.ha-1 de N no verão. Na presente pesquisa os melhores resultados
foram da ordem de 24,9% para MM, 21,8% para CB, e 53,3% para LF, sendo
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contrastantes aos observados por Fagundes et al. (2006) e da ordem de 23% e 51%
menos perda por senescência e CB, respectivamente, e 132% mais lâmina foliar.
Este comportamento aconteceu devido manejo do pastejo imposto, o que ajudou
para a renovação de tecidos vegetais.

4.3 EFICIÊNCIA DO USO DO NITROGÊNIO

Para a EUN, houve efeito significativo apenas para doses de N (P<0,02). O
comportamento foi linear negativo com o aumento das doses de N (Figura 14).
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Figura 14. Eficiência de uso do N por Brachiaria brizantha cv. Marandu adubada
com doses de N, considerando o acúmulo do período experimental.

Essa variável é importante para determinar a capacidade de utilização do N
disponível no solo pela planta na PMS. O estudo da EUN em sistemas produtivos é
fundamental, pois à medida que a quantidade aplicada ultrapassa a capacidade da
planta em absorver, metabolizar e transformar o nutriente em massa de forragem, o
N pode ser perdido por lixiviação e ou volatilização, ou mesmo acumular-se nos
tecidos, reduzindo sua eficiência de aproveitamento (DOUGHERTY; RHYKERD,
1985).
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Observou-se queda na eficiência de utilização do N com o aumento da dose
do elemento. As EUN variaram de 51 a 17,1 kg MS.kg-1 de N. Em média a EUN foi
de 36,7 kg MS.kg-1 de N. Estes resultados foram superiores aos encontrados por
Castagnara et al. (2011), quando avaliaram os cultivares Tanzânia e Mombaça de
Panicum maximum Jacq., e obtiveram EUN média de 28 kg MS.kg.N-1 e
consideraram 108 kg N.ha-1 como a melhor dose aplicada, enquanto que neste
experimento 90 kg/ha de N pode ser considerada a melhor dose aplicada.
.Fagundes et al. (2005) reportaram resultados com Brachiaria decumbens superiores
aos encontrados no presente experimento, exceto pelo comportamento linear
negativo. A EUN foi de 57 Kg MS.kg N-1 para a dose de 75 kg de N, enquanto que no
presente experimento a EUN para 90 kg N.ha-1 foi de 51 kg MS.kg N-1.Embora o
efeito do N no incremento de produção seja relevante, é preciso considerar que a
produção de forragem não constitui a única característica a ser avaliada para
considerar o potencial de uma planta forrageira.

4.4 COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA

4.4.1 Proteína bruta

Houve efeitos significativos (P<0,05) de doses de N e ciclos de crescimento
para os teores de proteína bruta da lâmina foliar (PBLF%) e de colmo e bainha
(PBCB%) (Tabela 8), sem efeito para a interação dos fatores (P>0,05). O teor de
proteína bruta da planta inteira (PBPI%) teve influência significativa (P<0,001)
apenas para doses de N.
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Tabela 8. Teores médios de proteína bruta na lamina foliar, planta inteira e colmo e
bainha de

Brachiaria brizantha cv. Marandu adubada com doses de N,

considerando os ciclos de crescimento.
Ciclo de Crescimento
1°
2°
3°
Dez/11 a Jan/12
Jan a Fev/12
Fev a Mar/12
Proteína Bruta da Lâmina Foliar
Médias
16,06 b
15,40 b
16,57 a
EPM
0,303
0,303
0,303
Proteína Bruta da Planta Inteira
Médias
13,12 a
12,85 a
12,26 a
EPM
0,39
0,39
0,39
Proteína Bruta do Colmo e Bainha
Médias
7,54 b
7,78 b
8,64 a
EPM
0,384
0,384
0,384
*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na linha não diferem entre si pelo
teste t a 5% de probabilidade.

Para as variáveis PBPI% e PBLF%, com o aumento das doses de N,
observou-se comportamento quadrático. No entanto, não se verificou o ponto de
máximo teor proteico, tanto na planta inteira quanto na lâmina foliar, na dosagem
máxima utilizada. Os pontos de máxima, pela derivação das equações situam-se em
493 e 421 kg.ha-1 de N. Para os teores de proteína bruta na porção colmo e bainha,
o efeito foi linear, sendo que para cada 1 kg.ha -1 de N aplicado ocorreu acréscimo da
ordem de 2% nos teores de PB, considerando o tratamento controle (3,14%), Figura
15. Em ordem decrescente de teores de proteína bruta, as da LF foi superior à PI,
que por sua vez foram superiores aos teores do CB. Como o N é parte integrante de
enzimas nos tecidos fotossintetizantes, obteve-se maiores teores na ordem
apresentada. Mesmo porque nas lâminas foliares é que se encontram as enzimas
ribulose difosfato-carboxilase e a fosfoenolpiruvato-carboxilase (SANTOS et al.,
2004), responsáveis pela fixação de carbono na fotossíntese, e este processo
ocorre, principalmente, nas células do mesofilo foliar (CORSI; NASCIMENTO Jr.,
1994).
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Figura 15. Teores de proteína bruta nas partes da planta de Brachiaria brizantha cv.
Marandu adubada com doses de N, considerando as médias dos ciclos de
crescimento.

Santos et al. (2009), avaliando o capim-braquiária sob doses de N e diferida,
observaram aumento linear no teor de PB dos tecidos vegetais, sendo as maiores
concentrações encontradas em ordem decrescente: verdes, mortos, colmo verdes e
colmo mortos, sendo observado a melhor qualidade do material analisado folhas
verdes, folhas mortas, colmos verdes e colmos mortos. Na maior dose de N (120
kg.ha-1), os autores encontraram teor de PBLF% da ordem de 8,3%, teor inferior ao
observado no presente experimento, principalmente em decorrência da espécie
forrageira, método de pastejo e período de descanso pelo diferimento de 70 dias.
Esse comportamento serve de orientação para o bom manejo da adubação e do
pastejo, sendo necessário dar preferência às folhas na dieta dos animais em
pastejo, em detrimento às partes mortas e lignificadas (HODGSON, 1990).
Euclides et al. (2009), num estudo comparativo utilizando cultivares de
Brachiaria brizantha, encontraram teores de PBLF% e PBCB% da ordem de 8,3 e
4,7%, respectivamente, sendo considerados superiores em relação ao CB (3,14%) e
inferiores à LF (10,8%) em relação ao controle desta pesquisa. No estudo atual, os
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teores de PBLF% e PBCB% para a dose de 360 kg de N.ha-1 respectivamente 20,3 e
12,5% de PB.
Costa et al. (2013), avaliando fontes e doses de N aplicados em capimxaraés, constataram teores de PBPI% da ordem de 16,3% para a dose de 400 kg de
N.ha-1. Esses resultados corroboraram com o atual estudo onde para a dose de 360
kg. N.ha-1, apresentou teores de 16,3% de PBPI%.

4.4.2 Fibra em detergente neutro

Efeitos significativos (P<0,001) de doses de N e ciclos de crescimento foram
observados para os teores de FDN na PI e CB (Tabela 9), e da interação doses de N
e ciclos de crescimento para os teores de FDN na LF (P<0,01). Segundo Van Soest
(1994), é na parede celular que se encontram a celulose e a hemicelulose, mais
importantes para o metabolismo ruminal, dando assim sua real importância para a
qualidade nutricional do alimento.

Tabela 9. Teores médios de fibra em detergente neutro na planta inteira e colmo e
bainha de

Brachiaria brizantha cv. Marandu adubada com doses de N,

considerando os ciclos de crescimento.
Ciclo de Crescimento
1°
2°
3°
Dez/11 a Jan/12
Jan a Fev/12
Fev a Mar/12
FDN da Colmo e Bainha
Médias
65,54 b
69,06 a
61,12 c
EPM
0,583
0,583
0,583
FDN da Planta Inteira
Médias
57,55 b
63,23 a
61,95 b
EPM
0,594
0,594
0,594
*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na linha não diferem entre si pelo
teste t a 5% de probabilidade.

Como aumento na dose de N ocorreu decréscimo nos teores de fibra em
detergente neutro da planta inteira (FDNPI%) e de fibra em detergente neutro no
colmo e bainha (FDNCB%), sendo os comportamentos quadrático e linear,
respectivamente (Figura 16). Esta redução nos teores de FDN é importante para
melhorar o valor nutricional da forragem e o aumento do consumo de MSF pelos
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animais, uma vez que o teor de FDN é importante para definir a qualidade da
forragem, tanto como limitar a capacidade de consumo dos animais (COSTA et al.,
2010).
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Figura 16. Teores de fibra em detergente neutro de planta inteira e de colmo e
bainha de Brachiaria brizantha cv. Marandu adubada com doses de N, considerando
as médias dos ciclos de crescimento.

Para planta inteira, resultados similares de FDN foram encontrados por Pinho
Costa et al. (2013) em capim-xaraés, que verificaram decréscimos nos teores da
parede celular com aumento da dose de N. Para a dose de 500 kg N.ha -1 o teor foi
de 62%. Maranhão et al. (2009), num estudo de doses de N e espécies de
Brachiaria, encontraram para a dose de 225 mg.dm -3 o teor de 59% de FDN em
tecidos da planta inteira de Brachiaria brizantha, o que corrobora com os resultados
obtidos neste experimento, sendo o teor de 61% para a dose de 360 kg N.ha -1.
Quanto aos teores de FDNCB%, o comportamento foi linear negativo.
Segundo Santos et al. (2009), a aplicação de N resulta em plantas mais altas e com
maior número de fitômeros, o que torna necessário que o colmo seja mais rígido e
espesso para sustentar o peso da planta. Para isso, o colmo passa a conter maior
percentual de tecidos estruturais de sustentação, com parede celular mais espessa,
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tais como o esclerênquima e o xilema. Num outro trabalho, com braquiária diferida e
adubada com N, Santos et al. (2010) verificaram para a dose de 120 kg N.ha -1 o teor
de 82% de FDN no CB, sendo discrepante do presente experimento, que se
observou teor de 63% para a dose de 360 kg de N.ha -1. Justificam os autores que o
elevado teor de FDN deveu-se ao crescimento por 70 dias, gerando maior acúmulo
de tecidos lignificados.
Os teores de FDNLF% no 1º e 2º ciclos de crescimento diminuíram
linearmente com as doses de nitrogênio aplicadas. Para o 3º ciclo de crescimento
houve comportamento quadrático, com diminuição expressiva até a dose de 243 kg
de N.ha-1, aumentando posteriormente até a dose de 360 kg de N.ha-1 (Figura 17).
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Figura 17. Teores médios de fibra em detergente neutro de lâminas foliares em
Brachiaria brizantha cv. Marandu adubada com doses de N, considerando as médias
dos ciclos de crescimento.

Santos et al. (2009) verificaram para o capim-braquiária, adubada com 120
kg.ha-1 N e diferida, o teor de 62% de FDNLF% No presente estudo, o teor
encontrado foi de 55%, para a dose de 180 kg.ha -1 o que demonstra que o
incremento de N pode melhorar a composição química da planta forrageira.
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4.4.3 Fibra em detergente ácido

Para os teores de fibra em detergente ácido na planta inteira (FDAPI%), na
lâmina foliar (FDALF%) e no colmo e bainha (FDACB%) houve efeito significativo
(P<0,001) para doses de N e ciclos de crescimento (Tabela 10), não sendo
observado efeito da interação (P>0,001).

Tabela 10. Teores médios de fibra em detergente ácido na lamina foliar, planta
inteira e colmo e bainha de Brachiaria brizantha cv. Marandu adubada com doses
de N, considerando os ciclos de crescimento.
Ciclo de Crescimento
1°
2°
3°
Dez/11 a Jan/12
Jan a Fev/12
Fev a Mar/12
FDA Bruta da Lâmina Foliar
Médias
31,23 a
32,16 a
29,82 b
EPM
0,450
0,450
0,450
FDA da Planta Inteira
Médias
33,10 c
34,77 b
35,22 a
EPM
0,458
0,458
0,458
FDA do Colmo e Bainha
Médias
36,11 b
37,40 c
33,30 a
EPM
0,347
0,347
0,347
*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na linha não diferem entre si pelo
teste t a 5% de probabilidade.

Evidenciou-se decréscimo linear no teor de FDA nas frações avaliadas com o
acréscimo de N (Figura 18). A FDA consiste de lignina e de celulose, e tem
correlação com digestibilidade, ou seja, quanto maior o teor de FDA da planta
forrageira, menor será a digestibilidade (LANA, 2005).
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Figura 18. Teores de fibra em detergente ácido da planta, do colmo bainha e da
lâmina foliar de Brachiaria brizantha cv. Marandu adubada com doses de N,
considerando as médias dos ciclos de crescimento.

Observou-se decréscimo no teor de FDAPI% da ordem de 34,8 para 29,9%,
considerando a dose de 360 kg N.ha-1, sendo corroborado por Pinho Costa et al.
(2013) em pesquisa com capim-xaraés e doses de N, que verificaram para a dose
de 400 kg.ha-1 de N a concentração de 31% de FDA. Já Cecato, Pereira e Jobim
(2004), para capim-marandu adubado com a dose de 600 kg.ha-1 de N, o teor de
35% de FDA na PI, durante o verão. Reis et al. (2013), avaliando Brachiaria
brizantha cv. Marundu sombreada ou não e sob doses de N, observaram teor de
FDA de 35,6% para a dose de 100 kg.ha-1, o que corrobora com os resultados
obtidos.
De certa forma, os teores de FDA nas partes da planta forrageira tiveram
pouca variação, sendo menores nas lâminas foliares. O aumento de tecidos
senescentes e de colmo gera uma pastagem de pior valor nutritivo, sendo sempre
necessário manter o sistema solo-planta-animal em sintonia, permitindo assim
melhor aproveitamento, tanto da pastagem como da adubação em destaque
utilizada, transformando isso em maior produção por área.
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5 CONCLUSÃO

O capim-marandu, submetido a intenso pastejo por ovinos, depende da
adubação nitrogenada em cobertura para sua recuperação, uma vez que este
elemento condiciona melhor rebrotação, correlacionada às suas características
morfofisiológicas.
O N em cobertura altera positivamente a resposta da planta em produção de
massa seca e teores de proteína bruta, com decréscimo na parede celular por efeito
de diluição.
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