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RESUMO GERAL 

 
O comportamento produtivo das plantas forrageiras com a utilização da adubação 
nitrogenada apresenta carência de informações que venha dar suporte a 
intensificação do sistema de produção. O presente trabalho objetivou avaliar as 
propriedades químicas e biológicas do sistema solo-planta em pastagem de 
capim-Mombaça (Panicum maximum Jacq.) submetida a doses de nitrogênio (N), 
utilizando um delineamento de blocos completos casualizados em parcelas 
subdivididas no tempo, com quatro repetições. As doses de nitrogênio foram de 0, 
100, 300 e 500 kg/ha na forma de sulfato de amônio, com aplicação de 80% no 
período das águas e 20% na seca e, cortes realizados durante dois anos de 
experimentação. As coletas da forragem foram realizadas a cada 30 dias no 
período das águas e 60 a 90 dias no período da seca, à altura de 0,40 m. As 
coletas de solo foram efetuadas na camada de 0 a 0,10 m de profundidade, nos 
períodos das águas e da seca. Na planta foram determinadas a produção de 
massa seca (PMSM) e a total (PMST), no período das águas (PMSA) e na seca 
(PMSS), a produção de massa seca acumulada (PMSac), eficiência de conversão 
(ECAN) e recuperação aparente do nitrogênio (RAN), teores de proteína bruta 
(PB) e  fracionamento da proteína pelo sistema CNCPS (frações A, B1, B2, B3 e C 
em % PB). Nas amostras de solo determinaram os atributos biológicos como a 
atividade enzimática total (AET), carbono da biomassa microbiana (CBM), 
nitrogênio da biomassa microbiana (NBM), respiração basal (RB), quociente 
microbiano (qmic), quociente metabólico (qCO2) e nitrogênio microbiano (Nmic). As 
maiores PMST, PMSA e PMSS em função das doses de nitrogênio aplicadas, 
primeiro ano e PMSS no segundo ano, mostraram que a produção de massa do 
capim-Mombaça respondeu até a maior dose testada (500 kg/ha) e, no segundo 
ano, a PMST e a PMSA não apresentaram resposta significativa em dose mais 
elevada do que 455,80 e 438,00 kg/ha, respectivamente. A máxima ECAN e RAN 
no primeiro e segundo ano de avaliação foi de 26 e 53 kg de MS produzida por kg 
de nitrogênio aplicado e de 86 e 84% do nitrogênio recuperado, respectivamente. 
Em relação aos atributos biológicos do solo, observou-se que a quantidade de 
biomassa (CBM e NBM) e o seu metabolismo (AET e RB) aumentaram 
imediatamente após a implantação do sistema e, no decorrer da experimentação 
houve, redução da qualidade biológica do solo, uma vez que ocorreu decréscimo 
nos valores da AET, CBM, qmic e Nmic e aumento da RB e do qCO2. Para o 
fracionamento da proteína, a soma da fração A+B1 no primeiro ano foi de 23,21; 
27,97; 27,29; 28,28 e no segundo ano de 25,25; 30,06; 30,05; 31,15% para as 
doses de nitrogênio de 0, 100, 300 e 500 kg/ha, respectivamente. A fração B2 
aumentou do início para o final do período experimental, enquanto a fração C 
decresceu. A fração B3 também decresceu ao longo do período experimental 
entre as doses de nitrogênio. O segundo ano de experimentação evidenciou a 
melhor qualidade do capim-Mombaça, com maiores concentrações de NNP e 
fração B1 e, menores das frações B3 e C. 
 
Palavras-chave: CNCPS, fertilização, Panicum maximum, qualidade do solo 
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ABSTRACT  

 
The productive behavior of forage plants using nitrogen fertilizer is an area that 
lacks information which can support intensification in the production system.  As 
such, the present experiment aims at assessing chemical and biological properties 
of a system soil-plant in Mombaçagrass (Panicum maximum Jacq.) pastures 
submitted to doses of nitrogen (N), utilizing a randomized complete block design in 
split-plot in time scheme with four replications. Nitrogen rates of 0, 100, 300 and 
500 kg/ha in the form of ammonium sulfate, with application of 80% in the rainy 
season and 20% in the dry season, with yielding dates undertaken throughout the 
two years of experimentation. Forage sample were undertaken every 30 days in 
the rainy season, and 60 to 90 days in the dry season, at a height of 0,40 m. The 
soil samples were made at a depth of 0 m to 0,10 m in both seasons. Regarding 
the plant, plant dry matter (DMY) and total dry matter (TDMY), dry matter in the 
rainy (DMYRS) and in the dry (DMYDS) seasons, accumulated dry matter (DMYac) 
yields, nitrogen conversion efficiency (NCE) and nitrogen apparent recovery 
(NAR), crude protein (CP) contents, protein fractioning by the CNCPS system 
(fractions A, B1, B2, B3 and C in % CP) were determined. In the soil samples, 
biological attributes, such as the total enzymatic activity (TEA), microbial biomass 
carbon (MBC), and microbial nitrogen (Nmic), basal respiration (BR), microbial 
quotient (qmic), metabolic quotient (qCO2) were determined. The highest TDMY, 
DMYRS and DMYDS yields, as affected by applied nitrogen rates for the first year, 
and DMYDS for the second year, showed that matter yield of Mombaçagrass was 
responsive to the largest tested rate (500 kg/ha). For the second year TDMY and 
DMYRS did not show significant response above 300 kg/ha. Maximum NCE and 
NAR coefficients for the first and second years of experimentation were 26 kg and 
53 kg of DMY per kg of applied nitrogen, and of 86% and 84% of recovered 
nitrogen respectively. Concerning the soil biological attributes, it was observed that 
the amount of biomass (MBC and MBN) and their metabolism (TEA and BR) 
increased as soon as the system was established. However, as time went by, 
reduction of biological soil quality was observed, as shown by decreased TEA, 
MBC, qmic and Nmic and increased BR and qCO2 coefficients. As far as protein 
fractioning, the sum of A+B1 fractions for the first year was 23,2; 28,0; 27,2; 28,2% 
and for the second year  25,2; 30,1; 30,0; 31,1% for nitrogen rates of 0, 100, 300 
and 500 kg/ha respectively. Fraction B2 increased from the beginning to the end of 
the experimental period while C fraction decreased. Fraction B3 also decreased 
throughout the research time with few differences between the nitrogen rates. 
During the second year a better quality of Mombaçagrass, with higher contents of 
NPN and B1 fraction and lower rates of B3 and C fractions was evidenced. 
 
Key-Words: CNCPS, fertilization, Panicum maximum, soil quality 
 
 



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A produção de forragem é um dos principais fatores que afetam a 

produtividade de um sistema de pastejo, pois constitui a base de sustentação da 

pecuária no Brasil. A utilização de forragens na alimentação de ruminantes é a 

forma mais viável e econômica de produção a pasto, quando bem manejada. 

A expansão das áreas de pastagens cultivadas no Brasil ocorreu na 
região do Cerrado, com solos de baixa fertilidade e elevada acidez, em 
exploração extrativista. Essas pastagens apresentam algum grau de degradação 
pelo uso inadequado, resultando em índices zootécnicos muito baixos e reduzida 
capacidade de suporte. Esta situação persiste e parece não haver perspectiva de 
mudança enquanto não houver alterações significativas na filosofia de exploração 
das pastagens.  

Desta forma, o conceito de sustentabilidade não tem sido incorporado, 

uma vez que, a produção sustentável consiste num sistema integrado de práticas 

com o vegetal e animais adaptados às condições específicas de cada 

estabelecimento e que atenda simultaneamente e, no longo prazo, a alguns 

requisitos sócio-econômicos e ambientais. 

A alta produção de massa seca de forrageiras e sua qualidade, em 
solos devidamente manejados, é almejada, porém, não praticada. A degradação 
das pastagens é caracterizada pela baixa produção de massa seca, até mesmo 
no período das águas, época mais favorável para seu desenvolvimento, o que 
agrava ainda mais a sazonalidade da produção forrageira nas condições tropicais.  

A planta forrageira, principalmente as espécies de maior produção e 

conseqüentemente de maior exigência nutricional como é o caso do Panicum 

maximum Jacq., não permanecem produtivas por muito tempo quando o solo não 

disponibiliza nutrientes para expressar seu potencial. Em contrapartida, um 

equilíbrio nas características de manejo da pastagem, dentre as quais se destaca 

o fornecimento de nutrientes, como o nitrogênio e o conhecimento das 

características física, química e biológica que envolve a qualidade do solo, 
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deverão ser observadas visando manter a sustentabilidade do sistema produtivo, 

sem maiores agressões ao ambiente.   

A adubação nitrogenada é de suma importância no processo de 

produção da pastagem, principalmente em sistemas intensivos, uma vez que esse 

nutriente é de maior exigência para a planta, refletindo no aumento da produção e 

qualidade da forragem. No entanto, diversos fatores interferem na sua eficiência 

de utilização e disponibilização para a planta, tais como condições climáticas, 

outros nutrientes presentes no solo e práticas de manejo.  

A produtividade da forragem e o adequado manejo do solo são 
premissas básicas na produção de ruminantes e, constituem os objetivos 
principais da pesquisa, extensão, bem como dos produtores. Assim, a avaliação 
de atributos biológicos como mais um fator de caracterização da qualidade do 
solo vem crescendo muito no mundo. Esses atributos biológicos são sensíveis a 
ponto de detectar pequenas alterações negativas no manejo do solo em curto 
espaço de tempo, daí sua importância como referencial se o sistema de produção 
está correto ou não em termos de sustentabilidade.   

A manutenção da capacidade produtiva do solo reflete nas 

características de produção, bem como em atributos do valor nutritivo das 

forrageiras. Este, por sua vez, vem sendo detalhado por meio de avaliações que 

predizem os processos da digestão eficiente, de forma a atingir ganhos animais 

cada vez mais significativos. Dentre essas avaliações que vão além da 

composição bromatológica, inclui-se o fracionamento de proteína.  

Objetivou-se, no presente trabalho avaliar propriedades químicas e 

biológicas do sistema solo-planta em pastagem de capim-Mombaça submetida a 

doses de nitrogênio. Para isso, os objetivos específicos abrangidos foram de 

avaliar a produção de massa seca, a eficiência de conversão e a recuperação 

aparente do nitrogênio, as frações protéicas da forrageira coletada durante dois 

anos de experimentação, além de monitorar a qualidade biológica do solo por 

meio da avaliação da atividade enzimática total, do carbono da biomassa 

microbiana, do nitrogênio da biomassa microbiana, da respiração basal do solo, 

bem como o quociente microbiano, o quociente metabólico e o nitrogênio 

microbiano.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

2.1 Panicum maximum Jacq. cv. Mombaça 
 

O Panicum maximum Jacq. é originário da África tropical, sendo 

encontradas formas nativas até a África do Sul, como capim pioneiro ocupando o 

solo recém-desmatado, em margens florestais e em pastagens sob sombra rala 

de árvores (BOGDAN, 1977).  

De acordo com PARSONS (1972), a migração desta forrageira da 

África para outros países ocorreu por volta do século XVII. A partir do Caribe, 

espalhou-se para a Colômbia (final do século XVIII) e América Central (metade do 

século XIX). No Brasil, esta introdução não está bem documentada (JANK, 1995), 

mas, segundo CHASE (1944) teria vindo, possivelmente, na época da 

escravatura, utilizada como cama nos navios negreiros que traziam escravos para 

o Brasil e se estabeleceu, naturalmente, nos locais onde esses navios eram 

descarregados (PARSONS, 1972). 

Relatos feitos por SAVIDAN et al. (1989), descrevem que a 

variabilidade de espécie introduzida foi pequena, devido ao capim ter sido trazido 

da África Oeste, onde se encontra grande homogeneidade entre os capins da 

espécie Panicum maximum e a diversidade genética desta espécie se restringe à 

África do leste (COMBES & PÉRNES,1970). 

As introduções de outros cultivares de Panicum maximum foram 

realizadas por instituições de pesquisa do país no início do século XIX. Alguns 

desses cultivares não persistiram, devido à baixa adaptabilidade e/ou baixa 

produção de sementes (JANK, 1995). Mais tarde, foram identificados outros 

cultivares do tipo morfológico do "Colonião", como o Guiné. SAVIDAN et al. 

(1989) sugeriram que este cultivar pode ter surgido como conseqüência da 

habilidade do "Colonião" em adaptar-se a diversos ambientes. 

A espécie Panicum maximum vem despertando, o interesse de 

pesquisadores e produtores, pelo seu potencial produtivo e adaptabilidade às 

condições tropicais. Dentro desse contexto, JANK (1995) relatou que a espécie 

produz em torno de 4 a 12 t/ha/ano de MS, mas pode atingir 52,4 t/ha de MS com 
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altas doses de adubação nitrogenada. Produções de massa seca de 53 t/ha/ano 

com média de produtividade estabelecida entre 20 - 30 t/ha/ano também foram 

ressaltadas por CORSI (1994). 

A utilização dessa espécie vem se intensificando nos anos recentes no 

Brasil, principalmente em locais de solo com boa fertilidade. Em referência à 

distribuição total no país, ARONOVICH (1995) descreve que a espécie Panicum 

maximum chegou a ocupar área superior a seis milhões de hectares, mas pela 

crescente degradação dessas pastagens, resultante do manejo deficiente do solo, 

essa área sofreu redução. A diminuição de área tem sido verificada após alguns 

ciclos de pastejo, evidenciando o decréscimo na produção de massa seca e 

persistência das plantas no sistema, com redução na produção de carne e de 

leite. Portanto, a questão fundamental para uma nova expansão de área com o 

Panicum maximum está fundamentada no conhecimento da exigência da planta 

forrageira quanto aos atributos químicos do solo, bem como aos atributos físicos e 

biológicos, dentro do contexto de produção sustentável (DIAS-FILHO & 

ANDRADE, 2005; NABINGER et al 2006).   

Pesquisas têm sido desenvolvidas com a finalidade de selecionar 

materiais mais adaptados às condições de solos de baixa fertilidade e ácidos, de 

grande ocorrência no Brasil Central, onde a atividade pecuária é muito explorada. 

De acordo com JANK (1995), a busca por materiais geneticamente superiores 

para gramíneas forrageiras tropicais foi incrementada nos anos 80 e resultou no 

lançamento de vários cultivares no Brasil, seja por introdução ou por programas 

de melhoramento genético, como é o caso da cultivar Mombaça lançado em 

1993, pela Embrapa - Gado de Corte, e que é resultante da seleção direta do 

germoplasma, procedente da ORSTOM (SANTOS, 1997). 

SAVIDAN et al. (1990) descreveram o capim-Mombaça como uma 

planta de habito de crescimento ereto, cespitoso, cujas lâminas foliares são 

quebradiças, com largura média de 0,03 m, sem serosidade, poucos pêlos, 

principalmente na face adaxial. As bainhas são glabas, os colmos levemente 

arroxeados e inflorescência do tipo panícula, com as ramificações primárias 

longas e as secundárias longas apenas na base. Esse cultivar não apresenta 

limitações edafoclimáticas ao desenvolvimento adequado na maior parte do 

território brasileiro, exceto em regiões onde as temperaturas mínimas são 
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inferiores a 15ºC, as quais provocam diminuição em sua produção, não 

impedindo, porém, o seu estabelecimento. 

 

2.2 Produção de forragem 
 

Os solos ocupados por pastagens em geral são marginalizados, quando 

comparados àqueles usados pela agricultura de grãos. Estes solos apresentam 

problemas de fertilidade natural, acidez, topografia, pedregosidade ou limitações 

de drenagem. Os solos de melhor aptidão agrícola são ocupados pelas lavouras 

de grãos ou pelas lavouras de grande valor industrial com a produção de óleo, 

fibras, resinas e açúcar (MACEDO, 1999). 

O estabelecimento da planta forrageira para a obtenção de uma boa 

pastagem, representa o ponto de partida que poderá tornar a pastagem 

persistente e produtiva, tendo em vista que o manejo seja realizado de forma 

correta (CORSI & SANTOS, 1995). Assim, a produção de forragem é dependente 

do meio, da temperatura e da radiação e, é limitada pela disponibilidade de 

fatores manejáveis, basicamente de nutrientes e água. A remoção de parte dessa 

limitação pela introdução de insumos, tais como fertilizantes e irrigação, vai 

depender do clima e, obviamente, da relação benefício/custo (EUCLIDES & 

EUCLIDES FILHO, 2001).  

A produtividade das forrageiras representa um indicador de produção 

que auxilia no sistema de pastejo a ser adotado. Segundo CORSI & SANTOS 

(1995), o potencial de produção é a máxima produtividade biológica obtida sob 

condições ideais, sendo que a genética da planta forrageira define o potencial 

produtivo, enquanto o manejo é responsável pela expressão dessa característica.  

A estacionalidade da produção forrageira tropical e, principalmente na 

região de Cerrados, de acordo com MACEDO (2005), é possivelmente o maior 

exemplo das limitações da sustentabilidade da produção ao longo do ano, com 

marcante queda na produção no período seco (entre os meses de maio a 

setembro) e aumento no período das águas (entre os meses de outubro a abril).  

No Brasil, grandes investimentos são realizados para a formação de 

extensas áreas de pastagens cultivadas. Entretanto, práticas de manejo e 
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manutenção não vêm sendo adotadas, o que tem conduzido essas áreas à 

degradação (DIAS-FILHO & ANDRADE, 2005).  

A produção sustentável de forragens vem ganhando recentemente 

grande destaque no mundo. Segundo MACEDO (2005), os conceitos de 

sustentabilidade na agricultura mais consistente integram relações harmoniosas 

entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Assim, as características 

biológicas que envolvem o sistema de produção de forragem devem ser somadas 

aos atributos de produtividade como um todo, uma vez que o ecossistema é 

constituído pelo solo, pela planta e pelo animal (DIAS-FILHO & ANDRADE, 2005; 

NABINGER et al., 2006).  

 

2.3 O nitrogênio na produção de Panicum maximum cv. Mombaça 
 

O conhecimento mais aprofundado da dinâmica dos nutrientes no 

sistema solo-planta, marcadamente daqueles móveis como o nitrogênio, é 

necessário para se obter a máxima eficiência bioeconômica do empreendimento. 

Portanto, o maior conhecimento sobre as transformações e a eficiência de 

utilização do nitrogênio no ecossistema de pastagem forneceria subsídios para 

minimizar as perdas e os impactos negativos desse elemento no ambiente e para 

maximizar a eficiência de uso dos fertilizantes nitrogenados pelas plantas 

forrageiras (MARTHA JÚNIOR et al., 2004). 

A aplicação de várias fontes de nitrogênio na pastagem supera, em 

parte, os problemas quantitativos, mas pouco altera os parâmetros qualitativos da 

forragem nos períodos de estiagem. Segundo MONTEIRO (1995), o nitrogênio 

constitui o principal fator responsável pelo aumento imediato e visível de 

produção, desde que fatores edáficos, climáticos e outros não sejam limitantes.

 Alterações fisiológicas promovidas pelo nitrogênio nas plantas forrageiras 

foram destacadas por CORSI (1994), como o favorecimento do número, tamanho, 

peso e taxa de aparecimento de folhas e de perfilhos, sendo também responsável 

pelo alongamento do caule. Tais componentes são determinantes da produção de 

massa seca. 

O nitrogênio natural nos solos se faz presente em baixas 

concentrações, apesar da sua abundância na atmosfera na forma de N2. É 
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considerado um dos nutrientes que causam maior impacto no desenvolvimento e 

produção de plantas forrageiras, sendo por sua vez, uma das ferramentas 

essenciais ao manejo de pastagem em sistema de produção de bovinos (LAVRES 

JUNIOR & MONTEIRO, 2002). 

O efeito desse nutriente é descrito em estudos realizados por 

MANARIN & MONTEIRO (2002), com reflexo no aumento da produção de massa 

seca do capim-Mombaça recebendo doses de nitrogênio. Da mesma forma, 

FREITAS et al. (2005), trabalhando com Panicum maximum cv. Mombaça, 

obtiveram aumentos significativos de produção pela aplicação de doses de 

nitrogênio. 

  

2.4 Indicadores biológicos de qualidade do solo 
 

O solo é um sistema dinâmico, organizado e representa o meio de 

sobrevivência, crescimento e proliferação de uma extensa variedade de 

organismos, constituído por componentes macro e microscópicos da flora e fauna 

terrestre (TÓTOLA & CHAER, 2002). Os componentes desse solo, segundo 

BRANDY (1983) são baseado na matéria mineral, matéria orgânica ou húmus, 

água, ar e organismos vivo. De acordo com FAGEIRA (1989) os principais 

organismos são as bactérias, os actinomicetos, os fungos, as algas e os 

protozoários, que apresentam grande importância na fertilidade e na produção 

das culturas. 

As proporções relativas dos componentes principais do solo como a 

matéria mineral, matéria orgânica, água e o ar, variam intensamente, conforme 

salientou CORREIA (1981), ilustrando a constituição da matéria orgânica por 

restos de plantas e outros organismos, mais ou menos alterados, devido à ação 

dos microrganismos ativos. 

Conforme SIQUEIRA et al. (1994), em apenas 1 cm3 de solo sob 

pastagens podem ser encontrados milhões de bactérias, milhares de 

protozoários, centenas de metros de hifas de fungos, centenas de insetos, além 

de outros organismos. Entretanto, o número de microrganismos por grama de 

solo diminui do horizonte A para o C, tal como declina a proporção de aeróbio e 

de anaeróbio (CORREIA, 1981).  
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Os solos são habitados por microrganismos autotróficos e 

heterotróficos, por produtores e consumidores de matéria orgânica, por seres 

aeróbico e anaeróbico, por produtores e decompositores biologicamente ativos e 

organismos que o exigem, num sistema relativamente fechado em que um grupo 

depende tanto dos outros, como também dos fatores abióticos onde a população 

microbiana atinge um estado de relativo equilíbrio (DROZDOWICZ, 1977). 

Segundo esse mesmo autor, este equilíbrio é dinâmico, ou seja, variável e as 

mudanças do equilíbrio diferem em tipos de solo ou nos mesmos solos, mas sob 

diversos sistemas de produção. 

As respostas dos organismos do solo às perturbações ambientais são 

muito variáveis e alguns fatores que as influenciam podem ser destacados como 

o uso de fertilizantes minerais, teor de matéria orgânica, queimadas, agrotóxicos, 

tipo de cultivo e a presença de metais pesados. O uso de fertilizantes (minerais e 

orgânicos) e a consorciação de culturas geralmente favorece a fauna do solo, 

especialmente os microartrópodes, cuja população pode atingir 250.000 

organismos por m3 de solo (CROSSLEY et al., 1992). No entanto, o uso de 

agrotóxicos, o cultivo intensivo do solo, monocultura prolongada e a queimada 

geralmente reduzem a diversidade e a atividade populacional desses organismos 

no solo. Solo com vegetação natural ou reflorestamento diferem daqueles 

submetidos a plantios agronômicos e daqueles desprovidos de vegetação 

(SIQUEIRA, 1997). 

De maneira geral, os organismos do solo são afetados por fatores: a) 

físicos: temperatura, umidade, aeração, estrutura, viscosidade, tensão osmótica e 

gases; b) fatores químicos: carbono orgânico, nutrientes, pH, metais pesados, 

xenobióticos e vitaminas; c) fatores biológicos: morfologia, fisiologia, genética e 

reprodução do organismo, interações biológicas e presença de raízes; e d) fatores 

de manejo: uso de fertilizantes, corretivos e agrotóxicos, manejo dos restos 

culturais, preparo do solo e erosão (SIQUEIRA et al., 1994). 

O nitrogênio é um dos nutrientes mais estudados e tanto os 

microrganismos, como diversos processos que nele atuam, estão bem definidos, 

especialmente para as condições de clima temperado. No entanto, nas regiões 

tropicais, especificamente no Brasil, os maiores avanços estão na área da fixação 

biológica do nitrogênio (FBN), tanto simbiótica quanto associativa. Pouco tem sido 
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estudado para o real entendimento dos processos microbiológicos (imobilização, 

mineralização, nitrificação, desnitrificação, dentre outros), nas condições típicas 

dos trópicos como altas temperaturas, umidade e acidez (OLIVEIRA, 2000). 

DROZDOWICZ (1977) descreveu que a população microbiana em 

determinada unidade pedológica, dentro do mesmo ecossistema, possui 

dinamismo espacial e temporal. O dinamismo espacial ocorre devido à quantidade 

de nutrientes disponíveis e o dinamismo temporal diz respeito às mudanças 

observadas em vários intervalos de tempo provocados tanto por fatores climáticos 

quanto nutritivos. Esse autor relatou ainda que entre os vários fatores que 

controlam o equilíbrio dinâmico da população microbiana no solo, o nutritivo é o 

mais importante, pois determina o estabelecimento das diversas populações que 

interagem com o meio. Somando-se aos nutrientes do solo, a disponibilidade de 

água no solo também afeta a diversidade de espécies, a sobrevivência, o 

movimento e a atividade dos microrganismos e, em geral, os fungos podem 

tolerar potenciais osmóticos mais baixos do que as bactérias (LYNCH, 1986). 

Em vista das informações descritas anteriormente, a avaliação de 

atributos químicos, físicos e biológicos da qualidade do solo tem suma 

importância para o monitoramento de manejos a serem adotados na produção de 

forrageiras, principalmente na região de Cerrado em que se encontra uma das 

maiores áreas de pastagem cultivada do Brasil e que se caracteriza por 

apresentar baixa fertilidade, alta acidez, explorado de maneira extrativista 

(LANNA, 2002; MARTHA JÚNIOR et al., 2006; NABINGER et al., 2006).  

Com relação aos atributos biológicos, a estrutura e o funcionamento da 

comunidade microbiana do solo refletem interações entre fatores bióticos e 

abióticos, dentre os mais importantes está a qualidade dos substratos orgânicos 

disponíveis (WARDLE & HUNGRIA, 1994). Os tipos de substratos nutricionais 

serão diferentes nos solos com qualidade de matéria orgânica distinta, influencia 

direta na natureza das comunidades microbianas e fauna ativa no solo. Em 

contrapartida, a matéria orgânica afeta as propriedades estruturais do solo tais 

como agregação e aeração, os quais podem afetar o crescimento e atividades 

dos organismos que vivem no solo (BENDING et al., 2002).  

Atributos microbiológicos/bioquímicos da qualidade do solo apresentam 

grande relevância e ainda são pouco estudados em sistema de produção de 
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pastagens cultivadas nas condições tropicais, e dentre estes citam-se a atividade 

enzimática total e a biomassa microbiana. O primeiro atributo 

microbiológico/bioquímico refere-se a uma medida específica da atividade de 

proteases, lipases e esterases (atividade hidrolítica oriunda de enzimas livres e às 

ligadas as membranas biológicas que são capazes de hidrolisar o diacetato de 

fluoresceína (DAF)). Esta atividade pode ser catalisada por bactérias, fungos, 

algas e protozoários, especialmente na superfície do solo (BARAK & CHET, 1986; 

GHINI et al., 1998). O segundo atributo, a biomassa microbiana que se refere à 

quantidade de matéria orgânica ativa no solo constituída de constitui de bactérias, 

fungos, protozoários, nematóides e algas. Este atributo é o reservatório lábil de 

matéria orgânica do solo e representa um importante compartimento de 

armazenamento e ciclagem de nutrientes (WARDLE, 1992; GODOI, 2001). 

Monitorando os atributos biológicos da qualidade do solo é possível 

fazer uma identificação inicial do problema e afirmar se o manejo atual está 

contribuindo para potencializar o impacto positivo no ambiente. Se variações 

espaciais e temporais da qualidade do solo mostram que as estratégias atuais de 

manejo conduzem a manejo sustentável, não é necessário mudar para outra 

alternativa de manejo.  Contudo, se é identificado, determinado declínio na 

qualidade do solo, é aconselhável passar por um processo de planejamento e 

implementação de práticas alternativas de manejo que sejam benéficas ao meio 

ambiente e lucrativa para os produtores (OLIVEIRA, 2000; LANNA, 2002). 

  

2.5 Atributos do valor nutritivo da forragem 
  

A caracterização do valor nutritivo das forrageiras permite a predição da 

nutrição dos ruminantes, principalmente quando submetida a diversas práticas de 

manejo. O termo “valor nutritivo” (VN) normalmente refere-se ao conjunto formado 

pela composição química da forragem, pela sua digestibilidade e pela natureza 

dos produtos da digestão. No entanto, a “qualidade da forragem” é melhor 

definida pela produção animal, estando relacionada diretamente com o consumo 

voluntário e digestibilidade dos nutrientes contidos na mesma. Assim, a qualidade 

da forragem pode ser expressa em relação à produção por animal, quando a 

disponibilidade do alimento e o potencial do animal não são limitantes. Se essas 
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condições forem observadas, então as diferenças na qualidade da forragem são 

devido às variações no consumo voluntário e no valor nutritivo da forragem (REIS 

& RODRIGUES, 1993).  

As exigências nutricionais dos ruminantes nos trópicos, segundo 

CABRAL et al. (2004), são atendidas pela ingestão dos nutrientes contidos nas 

diversas partes das gramíneas tropicais, que são armazenados por intermédio da 

fixação da energia luminosa, durante a fotossíntese. A disponibilidade de energia 

e proteína são os fatores que mais afetam o desempenho dos animais, sendo 

mais acentuado nos trópicos (JUNG & DEETZ, 1993; VAN SOEST, 1994). 

Embora as diferenças no consumo de forragem possam ser causadas 

por variações nas características inerentes à planta, a ingestão pode ser 

influenciada por fatores que não são diretamente relacionados à qualidade da 

forragem. Dentre estes fatores, destaca-se a palatabilidade, a presença de 

compostos antinutricionais, a disponibilidade de forragem, a estrutura da 

vegetação e as características dos animais (CROWDER & CHEDA, 1982). Por 

isso, é de grande importância o conhecimento dos teores de proteína bruta, fibra 

em detergente neutro, fibra em detergente ácido e matéria seca, além de outros 

componentes, e a digestibilidade da matéria seca quando se iniciam as 

avaliações de uma planta promissora (VAN SOEST, 1994). Por outro lado, estes 

constituintes variam em função de diversos fatores como a idade fisiológica da 

planta, parte da planta, época do ano e fertilidade do solo (WERNER, 1986), 

além, das características intrínsecas da forrageira.  

É amplamente conhecida a estacionalidade da produção forrageira e a 

variação no valor nutritivo das pastagens nos períodos das águas e da seca, 

determinando, assim, que a produção animal exclusivamente a pasto também 

seja cíclica, com alternância de fartura e de escassez (ROLIM, 1994). O baixo 

valor nutritivo das forrageiras tropicais é, freqüentemente, mencionado na 

literatura (QUEIROZ FILHO et al., 2000; BARBOSA et al., 2003; CANO et al., 

2004). Esse valor nutritivo está associado ao reduzido teor de proteína bruta e ao 

alto conteúdo de fibra e à baixa digestibilidade da matéria seca (EUCLIDES et al., 

1993).  

A determinação do valor nutritivo dos alimentos destinados aos 

ruminantes tem sido alvo de trabalhos de pesquisa, sendo constante a procura de 
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metodologia acurada e simples para estimar a qualidade dos alimentos. O 

problema essencial está na a busca do entendimento em bases mecanicistas das 

relações entre a composição bromatológica, a disponibilidade de energia e 

proteína e suas respostas esperadas nos animais (MIRANDA, 2002).  

Dentre os fatores que compõe o valor nutritivo das forrageiras, os mais 

enfatizados são a composição químico-bromatológica, a digestibilidade e por 

último o fracionamento da proteína e dos carboidratos que atualmente vem sendo 

recomendado nas análises laboratoriais como “rotina”, pelo fato das frações 

estarem relacionadas com o processo digestivo (SNIFFEN et al., 1992; VAN 

SOEST, 1994).  

As avaliações de atributos do valor nutritivo respondem de forma 

variadas pelo fato da planta forrageira sofrer influência de diversos fatores, como 

os climáticos e o manejo de pastejo. SANTOS (1997) descreveu que as plantas 

manejadas com menores resíduos podem apresentar melhor valor nutritivo em 

função da maior renovação de tecidos e a maior proporção de folhas, enquanto as 

plantas manejadas em resíduos mais altos, conforme BALSALOBRE et al. (2003) 

podem perder valor nutritivo ao longo do ano. Por outro lado, pode existe maior 

seletividade da planta pelos animais, que fazer com que a forragem consumida 

seja de tão boa qualidade como nas pastagens manejadas com menor massa de 

resíduo.  

Outro aspecto de suma importância nessas avaliações é a aplicação de 

fertilizantes ao solo, principalmente os nitrogenados. A disponibilidade de 

nutrientes no solo exerce influência no crescimento e na composição química das 

plantas forrageiras. De modo geral, a disponibilidade de nutrientes no solo 

influencia a composição química das plantas de duas maneiras: a) permite a 

absorção de nutrientes e elementos tóxicos aos animais e b) aumenta a produção 

de forragem pelo estímulo do crescimento da planta. A influência da fertilidade do 

solo reflete-se na composição química da planta, afetando diretamente e 

principalmente nas concentrações de PB, de fósforo e de potássio e que muitas 

vezes os níveis de minerais adequados para o crescimento das plantas não 

atendem as exigências dos animais, devendo-se considerar que alguns 

elementos minerais exigidos pelos animais não o são pelas plantas e vice-versa 

(REIS & RODRIGUES, 1993). 
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A adubação nitrogenada, normalmente pode aumentar o teor de 

proteína bruta da forragem e, em alguns casos, diminuir o teor de fibra bruta, 

contribuindo dessa forma para a melhoria de seu valor nutritivo. No entanto, 

manejo intensificado de forragem nesse sentido não é preconizado, pois outros 

aspectos dentro da produção sustentável devem ser ponderados para a eficiência 

do sistema (BOIN, 1986; MARTHA JÚNIOR et al., 2004).         

As condições climáticas também influenciam nos atributos do valor 

nutritivo, uma vez que a planta forrageira pode ser afetada intensamente pela luz, 

temperatura, fotoperíodo e precipitação pluvial (WHITEMAN, 1980). Dentre os 

fatores climáticos, WILSON (1982) relatou que a temperatura é a que mais 

influencia no valor nutritivo da forrageira, uma vez que sob altas temperaturas, as 

forrageiras apresentam maior proporção de parede celular, tanto da folha quanto 

do colmo e menor conteúdo celular. Outro fator climático que afeta o 

desenvolvimento das plantas forrageiras de várias maneiras é a luz, incluindo 

aspectos quantitativos e qualitativos. O aumento da atividade fotossintética eleva 

os teores de açúcares solúveis, aminoácidos e ácidos orgânicos, ocorrendo 

paralelamente diminuição de parede celular e da concentração de nitrato (TAIZ & 

ZEIGER, 2004).  

A umidade do solo pode afetar o valor nutritivo das forrageiras 

(WILSON, 1982). Períodos prolongados de estresse hídrico podem promover o 

aumento da espessura da parede celular (esclerênquima), dificultando o ataque 

dos microrganismos no rúmem e com isso reduzindo a digestibilidade do material 

(WILSON & MERTENS, 1995). 

Trabalhos mostrando a caracterização bromatológica de plantas 

forrageiras tropicais em épocas do ano em função dos fatores climáticos e a 

interação com outros fatores que afetam a planta são apresentados na literatura 

(SANTOS et al., 1999; EZEQUIEL & FAVORETTO, 2000). Nos anos recentes, a 

pesquisa tem sido direcionada para avaliações mais detalhadas de forrageiras 

com o intuito de predizer os processos digestivos dos ruminantes por meio do 

fracionamento de proteína e carboidratos (MELLO, 2001). 

O suprimento das necessidades dos ruminantes, conforme MELLO & 

NORNBERG (2004), depende do conteúdo de energia da dieta, que pode ser 

utilizada pelos microrganismos ruminais ou pelo escape da fermentação no 
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rúmen, sendo absorvidos nos demais compartimentos do trato digestivo. A 

fermentação ruminal e a digestão pós-ruminal dependem da concentração total de 

proteínas e carboidratos na dieta e de suas taxas de degradação. O avanço do 

conhecimento na nutrição de ruminantes, especialmente na década mais recente, 

abriu espaço para novos sistemas e metodologias de avaliações de alimentos, a 

fim de maximizar o seu potencial de uso pelos animais.  

O sistema de Cornell (CNCPS – “Cornell Net Carbohydrate and Protein 

System”) demonstrou a necessidade de melhor caracterização dos alimentos 

(FOX et al., 1992; RUSSEL et al., 1992; SNIFFEN et al., 1992) e tem na 

atualidade, constituição nas principais tabelas de exigências nutricionais para 

ruminantes para a caracterização dos nutrientes. Segundo esses autores, o 

sistema permite interpretações mecanísticas da função fisiológica, simulando de 

forma prática e confiável, a digestão e o metabolismo dos alimentos, gerando 

assim, informações que podem ser utilizadas para estimar o valor nutricional, o 

consumo e o desempenho animal.  

O CNCPS consiste em subdividir os alimentos em decorrência das suas 

características químicas e físicas de degradação ruminal e digestibilidade pós-

ruminal, bem como estimar o escape de nutrientes, visando minimizar as perdas e 

maximizar a eficiência de crescimento microbiano, através da sincronização da 

degradação de carboidratos e proteínas para que ocorra o máximo desempenho 

teórico dos microrganismos, a fim de reduzir as perdas no rúmen (MELLO & 

NORNBERG, 2004). 

Em vista de vários atributos estarem inseridos no contexto de valor 

nutritivo, propriedades da composição bromatológica e fracionamento da proteína 

dão um grande suporte para a caracterização das forrageiras destinadas à 

nutrição animal, principalmente quando são submetidas a variadas práticas de 

manejo (MELLO, 2001).  
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CAPÍTULO 2 – ADUBAÇÃO NITROGENADA EM CAPIM-MOMBAÇA: 
PRODUÇÃO, EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO E RECUPERAÇÃO APARENTE 
DO NITROGÊNIO 

 

RESUMO 
 

A exploração intensificada das plantas forrageiras com a utilização da adubação 
nitrogenada, para as condições tropicais realizada de forma sustentável é de 
grande relevância no contexto da produção vegetal, uma vez que na atualidade 
esse tipo de manejo é realizado na sua maioria de forma indiscriminada. No 
presente trabalho objetivou-se avaliar a produção de massa seca mensal 
(PMSM), total (PMST), do período das águas (PMSA) e da seca (PMSS) e 
acumulada (PMSac), além da eficiência de conversão de nitrogênio (ECAN) e 
recuperação aparente do nitrogênio (RAN) em pastagem de capim-Mombaça 
(Panicum maximum Jacq.), submetido a doses de nitrogênio, utilizando o 
delineamento de blocos completos ao acaso com parcelas subdivididas no tempo, 
com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos pelas doses de 
nitrogênio de 0, 100, 300 e 500 kg/ha na forma de sulfato de amônio com 
aplicação de 80% no período das águas e 20% no período da seca. As amostras 
do capim-Mombaça  foram coletadas a cada 30 dias no período das águas e 60 a 
90 dias no período da seca, durante dois anos de experimentação, com cortes 
realizados na altura de 0,40 m. No primeiro ano foram efetuados sete cortes no 
período das águas e dois cortes na seca e no segundo ano, seis cortes no 
período das águas e três cortes no período da seca, totalizando 18 cortes. A 
PMSM apresentou oscilações em todas as doses de nitrogênio no decorrer dos 
meses de experimentação. As maiores PMST, PMSA e PMSS em função das 
doses de nitrogênio ajustaram-se ao modelo de regressão linear (primeiro ano) e 
PMSS (no segundo ano) e para o segundo ano a PMST e a PMSA ajustaram-se 
ao polimônio de segundo grau, não apresentando resposta significativa em doses 
de nitrogênio acima de 455,80 e 438,00 kg/ha. O incremento da adubação de 
nitrogenada, aumentou a PMSac, com resposta máxima de 27.676 kg/ha na dose 
de nitrogênio de 607 kg/ha, aos 340 dias, no primeiro ano,  e de 27.528 kg/ha, na 
dose de 411 kg/ha, aos 354 dias, no segundo ano, ajustado pelo modelo 
Lorentzian de regressão não-linear. Observou-se que as máximas ECAN e RAN 
no primeiro e segundo ano de avaliação foram de 26 e 53 kg de MS produzida por 
kg de nitrogênio, nas doses de nitrogênio de 305 e 305 kg/ha, aos 340 e 354 dias 
e, 86% e 84% do nitrogênio recuperado nas doses de nitrogênio de 1.800 kg/ha e 
346 kg/ha, aos 321 e 378 dias, respectivamente. Essas RAN com doses 
superiores àquelas aplicadas ao solo (500 kg/ha), demonstra que o nitrogênio do 
solo e o nitrogênio aplicado foram insuficientes para atender a demanda da 
forrageira testada. Doses de adubo nitrogenado causaram significativo incremento 
na produção de massa seca do capim-Mombaça, tanto no período das águas 
como da seca, porém diminuíram a ECAN e a RAN, resultando em perdas de 
nitrogênio do ecossistema da pastagem para o ambiente.  
 
Palavras–chave: fertilização de nitrogenada, manejo, Panicum maximum, sulfato 
de amônio  
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NITROGEN FERTILIZATION IN MOMBAÇAGRASS: YIELD, CONVERSION 
EFFICIENCY AND APPARENT NITROGEN RECOVERY   
 
 

ABSTRACT 
 

The intensified use of forage plants with nitrogen fertilizer in tropical conditions, 
undertaken in a sustainable manner, is of great relevance in the plant production 
context since, at the present moment, this type of management is implemented in 
an indiscriminant way. The present experiment aimed at evaluating the monthly 
dry matter (MDMY), total dry matter (TDMY), dry matter yields during the rainy 
(DMYR) and dry (DMYD) seasons, and accumulated dry matter (DMYac) yields, 
nitrogen conversion efficiency (NCE) and nitrogen apparent recovery (NAR) in 
Mombaçagrass (Panicum maximum Jacq.) pasture, submitted to nitrogen (N) 
rates, using a complete randomized block design in split-plot in time scheme with 
four replications. Treatments were constituted of nitrogen rates of 0, 100, 300 and 
500 kg/ha, in the form of ammonium sulfate such that 80% was applied in the rainy 
season, and 20% in the dry season. For two years, forage samples were taken 
every 30 days during the rainy season, and every 60 to 90 days during the dry 
season, at a height of  0,40 m.  Throughout the first year seven yields were taken 
during the rainy season, and two during the dry season. In the second year, six 
yields were taken in the rainy season and three during the dry season, adding up 
to 18 yields. MDMY oscillated in all the applied nitrogen rates throughout the 
experimental period. The highest TDMY, DMYR and DMYD, as a function of 
applied nitrogen rates fit the linear regression model (the first year) and DMYD 
(the second year). For the second year regarding the TDMY and DMYR, there was 
a second degree polynomial fit, with no significant response above 455,80 and 
438,00 kg/ha. Increments in nitrogen rates increased DMYac with a maximum 
response of  27.676 kg/ha for the nitrogen dose of 607 kg/ha at 340 days in the 
first year, and 27.528 kg/ha at the dose of 411 kg/ha at 354 days in the second 
year, as adjusted by the Lorentzian non-lineal regression model. The maximum 
NCE and NAR for the first and second years of experimentation were at 26 and 53 
kg of DMY produced per kg of applied nitrogen, for the doses of 305 kg/ha and 
305 kg/ha nitrogen at 340 and 354 days and, 86 and 84% of N recovered for the 
rates of 1.800 kg/ha and 346 kg/ha nitrogen at 321 and 378 days respectively. 
NAR values with higher nitrogen rates than those applied (500 kg/ha nitrogen), 
demonstrates that the available soil nitrogen (native and applied t soil) did not 
meet the requirements of the tested forage. Rates of nitrogen fertilizer provided 
significant dry matter yields of Mombaçagrass in both the rainy and the dry 
seasons, but reduced NCE and NAR, causing losses of nitrogen from the pasture 
ecosystem to the atmosphere.  
  

Key-Words: ammonium sulfate, management, nitrogen fertilization, Panicum 

maximum 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A utilização das pastagens para a produção animal no Brasil, quando 

comparada a outros países apresenta baixo uso da tecnologia, principalmente na 

região do Cerrado, onde se concentra aproximadamente 40% da pecuária 

nacional. O cenário é caracterizado por ação deletéria de utilização, apresentando 

grande área em processo de degradação, que pode alcançar até 80% da área 

total.   

A produção de pastagem sustentável tem crescido bastante nos anos 

recentes em todo o mundo. Manejo incorreto que conduz à degradação do 

ecossistema com práticas ineficientes é inadmissível. O conhecimento das 

características do sistema solo/planta com o uso de fertilizantes, principalmente 

os nitrogenados para a produção de forragem e dentre elas cultivares de Panicum 

maximum, tem sido foco de inúmeras pesquisas (COLOZZA et al., 2000; LAVRES 

JUNIOR & MONTEIRO, 2002; ISEPON, 2003).  

A importância do nitrogênio na produtividade da planta forrageira é 

conhecida, principalmente por ser responsável pelo aumento imediato e visível da 

produção (MONTEIRO, 1995). É o elemento exigido pelas plantas em maior 

quantidade, e geralmente representa de 20 a 40 g/kg da massa seca dos tecidos 

vegetais, e é componente integral de muitos tecidos (TAIZ & ZEIGER, 2004). 

WERNER (1986) enfatizou a importância do nitrogênio no porte da 

planta forrageira influenciando o tamanho de folhas e do colmo, o aparecimento e 

desenvolvimento dos perfilhos. Esse autor salientou que quando há baixa 

disponibilidade de nitrogênio no solo, o crescimento é lento e as plantas 

apresentam-se de porte baixo, com poucos perfilhos e os teores de proteína 

tornam-se insuficientes para atender as exigências do animal. A fonte natural de 

nitrogênio no solo é a matéria orgânica, que não é absorvida diretamente pela 

planta, mas precisa sofrer mineralização pela ação dos microorganismos, de 

modo a liberar o nitrogênio para as plantas. 

Muito tem sido feito em relação à adubação nitrogenada no processo 

de produção de forrageiras, principalmente na intensificação de espécies como é 

o caso do Panicum maximum. De acordo com COLOZZA (1998), uma grande 

quantidade de estudos demonstrou aumentos significativos na produção do 
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Panicum maximum com o suprimento de nitrogênio. Apesar de a maioria desses 

experimentos apresentarem respostas lineares, magnitudes dos mesmos são 

variadas. Assim, há necessidade de estudar as doses de nitrogênio aplicadas, 

bem como a freqüência do seu suprimento para melhor entender o 

comportamento produtivo das plantas forrageiras.  

Segundo CORSI & NUSSIO (1992), há possibilidade de resposta à 

adubação nitrogenada até a faixa de 400 a 800 kg/ha, com eficiência de 

conversão variando entre 40 a 70 kg MS/kg de nitrogênio aplicado. Contudo, 

MARTHA JÚNIOR et al. (2006) relataram que a eficiência de conversão do 

nitrogênio fertilizante em massa de forrageiras, em pastagens de gramíneas 

tropicais, pode atingir valores de até 83 kg MS/kg de nitrogênio aplicado, mas, na 

média, a eficiência é de 26 kg MS/kg de nitrogênio, sendo que maiores 

eficiências ocorrem com a aplicação de nitrogênio de 150 kg/ha. 

Inúmeros fatores devem ser observados com a utilização da adubação 

nitrogenada, dentre eles a época de aplicação, uma vez que é determinante para 

melhorar a distribuição anual da produção forrageira. CORSI (1990) argumentou 

que a distribuição uniforme da produção forrageira durante o ano pode ser 

considerada como um dos atributos mais atraentes e desejáveis pelos 

produtores. A estacionalidade da produção forrageira é um dos grandes 

obstáculos da pecuária de corte e de leite, pois determina acentuada flutuação na 

alimentação dos bovinos e ocasiona ciclos de safra e entressafra. 

AMBROSANO et al. (1996) atentaram para o fato dos elevados custos 

dos adubos nitrogenados em função da realidade econômica do País. Estudos de 

avaliação do aproveitamento de adubos nitrogenados, aplicados em várias 

épocas, são importantes, pois resultam em maior conhecimento da utilização do 

insumo pelas culturas, viabilizando seu uso econômico. 

O nitrogênio aplicado ao solo pode seguir vários caminhos, como ser 

absorvido pela planta, perdido do sistema solo-planta ou permanecer no solo. Em 

geral, 50% do nitrogênio fertilizante aplicado no solo é absorvido pelas plantas, 

25% é perdido por variados processos e 25% permanece no solo (AZAM et al., 

1985). 

Resultados de pesquisa referentes à disponibilidade, perdas e 

recuperação do nitrogênio aplicado ao solo como fertilizante são influenciados 
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pelas dificuldades metodológicas em distinguir o nitrogênio aplicado, daquelas 

formas existentes no solo (AMBROSANO et al., 1996). No entanto, 

experimentações mesmo que sejam com quantificações aparentes de 

recuperação e perdas de nitrogênio aplicado ao solo são importantes para o 

conhecimento de fatores como movimentação e transformações na planta 

forrageira e no solo, dando suporte a estratégias de maximização e eficiência de 

uso dos fertilizantes nitrogenados.  

Os estudos de recuperação do nitrogênio do fertilizante pelo método 

aparente têm sua vantagem em razão dos menores custos e da maior praticidade 

no processo de avaliação e de análise laboratorial. O método é adequado quando 

o objetivo da experimentação é determinar a recuperação do nitrogênio do 

fertilizante na parte área da forragem e há possibilidade de se trabalhar com um 

tratamento controle (parcelas sem adubação). Cabe esclarecer que a avaliação 

da recuperação aparente do nitrogênio do fertilizante apresenta a incapacidade de 

distinguir, no nitrogênio da planta, o nitrogênio derivado do fertilizante daqueles 

provenientes do solo ou da atmosfera e dessa forma pode superestimar os 

valores reais (FAVORETTO et al., 1988; RAO et al., 1992; KUZYAKOV et al., 

2000). No entanto, é um método de uso freqüente pelas vantagens que 

apresenta.  

A recuperação aparente do nitrogênio do fertilizante aplicado em 

pastagens está dentro do limite de 50 a 80% segundo WHITEHEAD (1995). O 

aumento da dose de nitrogênio conforme relataram PRIMAVESI et al. (2004), 

diminui a porcentagem de nitrogênio recuperado.  

Objetivou-se no presente trabalho avaliar a produção de massa seca, 

eficiência de conversão e a recuperação aparente do nitrogênio em pastagem de 

capim-Mombaça submetido a doses de nitrogênio, durante dois anos de 

experimentação. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi realizado no Departamento de Produção Animal da 

Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, localizado na latitude 16o 
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35’ 00” S e longitude 49o 17’ 00” W, no município de Goiânia – GO, em solo 

classificado como Latossolo Vermelho Distrófico. Para fins de caracterização da 

fertilidade do solo foram coletadas amostras até a profundidade de 0,20 m, tendo 

a análise química revelado o seguinte resultado: pH (CaCl2) - 5,6; CTC – 9,4 

cmolc/dm3; MO – 39 g/kg; Ca – 4,0; Mg – 2,0 e Al –0,0 cmolc/dm3; P (Mehlich - 1) 

– 17,5 e K – 114,0 mg/dm3 e V – 67,0%.  

Durante a condução do experimento foram monitorados, mensalmente 

os dados de precipitação pluvial (mm), temperaturas média máxima e mínima (ºC) 

e luminosidade (h) coletados na estação meteorológica da Escola de Agronomia e 

Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), cujos 

valores são mostrados na Figura 1. 
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FIGURA 1 - Dados meteorológicos da estação meteorológica da Escola de 
Agronomia da Universidade Federal de Goiás, no período de 
novembro de 2003 a dezembro de 2005  

Fonte: Estação meteorológica da EA/UFG 
 

Foi realizado o preparo da área experimental de forma convencional 

com uma aração e duas gradagens, em seguida procedeu-se à semeadura a 

lanço do capim-Mombaça (11 de setembro 2003), empregando-se 1,6 kg/ha de 

SPV (sementes puras viáveis). Após o estabelecimento da pastagem procedeu-se 

ao corte de uniformização, retirada dos resíduos e alocação de 32 parcelas com 

16 metros quadrados (4 m x 4 m), espaçadas de um metro e ocupando área total 

de 512 m2 (14 de setembro de 2003) e, em seguida realizou-se a aplicação do 

nitrogênio. Os tratamentos foram constituídos por quatro doses de nitrogênio na 
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forma de sulfato de amônio (0, 100, 300 e 500 kg/ha), utilizando o delineamento 

de blocos completos ao acaso em parcelas subdivididas no tempo, com quatro 

repetições.  A adubação nitrogenada foi parcelada em função da época do ano e 

do número de cortes pré-estabelecidos para cada estação. Desta forma, 80% das 

doses foram aplicados no período das águas, quando foram realizados sete 

cortes no primeiro ano e seis no segundo ano de avaliação, enquanto no período 

seco os 20% restantes das doses preconizadas foram distribuídos nos dois cortes 

do primeiro ano e nos três cortes do segundo ano, caracterizando um período 

experimental de dois anos, ou seja, de 12 de dezembro de 2003 a 10 de 

dezembro de 2004 definido como primeiro ano e de 15 de janeiro de 2005 a 10 de 

dezembro de 2005 como segundo ano (Tabela 1). 

Os cortes de avaliação foram realizados a 0,40 m de altura, a cada 30 

dias no período chuvoso e de 60 a 90 dias no período seco. Após cada corte, 

procedeu-se o uniformização das parcelas com a utilização de ceifadeira costal, 

observando-se a altura residual, retirando-se em seguida o material cortado, para 

então, fazer a aplicação a lanço manualmente da adubação nitrogenada, 

conforme parcelamento pré-estabelecido. A adubação potássica de manutenção 

foi realizada com a aplicação de K2O de 15 kg/ha por tonelada de massa seca 

retirada da área, seguindo a recomendação de MONTEIRO (1995).  

 

TABELA 1 – Datas dos cortes realizados durante o período experimental 
 1º Ano 2º Ano 

Número de cortes Período das águas 
1 12 de dezembro de 2003 15 de janeiro de 2005 
2 12 de janeiro de 2004 18 de fevereiro de 2005 
3 11 de fevereiro de 2004 19 de março de 2005 
4 12 de março 2004 16 de abril de 2005 
5 15 de abril de 2004 13 de novembro de 2005 
6 06 de novembro de 2004 10 de dezembro de 2005 
7 14 de dezembro de 2004 - 

 Período da seca 
1 08 de junho de 2004 14 de maio de 2005 
2 13 de agosto de 2004 12 de julho de 2005 
3 - 16 de outubro de 2005 

 

O material coletado foi acondicionado em saco plástico devidamente 

identificado de acordo com os tratamentos e imediatamente transportado para o 
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laboratório, sendo pesado e, posteriormente retirada uma sub-amostra de 

aproximadamente 500 g, que foi colocada em estufa de ventilação forçada, em 

temperatura de 55/60ºC, por 72 horas, visando a determinação da matéria seca 

parcial. Posteriormente, as amostras foram moídas em moinho tipo Willey, com 1 

mm de abertura da malha da peneira para as análises de matéria seca total e 

concentração de nitrogênio, segundo a metodologia descrita por SILVA & 

QUEIROZ (2002). Essas determinações foram realizadas no Laboratório de 

Nutrição Animal do Departamento de Biologia e Zootecnia da Universidade 

Estadual Paulista no Campus de Ilha Solteira - SP (FE/UNESP).  

As variáveis foram a produção de massa seca mensal (PMS) e total 

(PMST), no período das águas (PMSA) e das secas (PMSS) e a acumulada 

(PMSac), bem como a eficiência de conversão (ECAN) e a recuperação aparente 

do nitrogênio (RAN) no primeiro e segundo ano. A PMSac durante cada ano foi 

obtida por meio da soma dos valores obtidos em cada corte. As produções 

estacionais em cada dose de nitrogênio foram obtidas pelo somatório dos cortes 

nas estações (águas e seca), no primeiro e segundo ano de experimentação.  

Para determinação da eficiência de conversão aparente de nitrogênio 

(ECAN) e da recuperação aparente do nitrogênio (RAN) utilizaram-se os cálculos: 

ECAN = kg de MS produzida por kg de N aplicado e RAN (%) = 100 x [(nitrogênio 

total absorvido na parcela com adubação (kg/ha) – nitrogênio total absorvido na 

parcela sem adubação (kg/ha))/dose de nitrogênio aplicada (kg/ha)], 

respectivamente, conforme CARVALHO & SARAIVA (1987).     

Os resultados para a produção mensal, total, nos períodos das águas e 

da seca para o primeiro e segundo ano de experimentação foram submetidos à 

análise de variância pelo procedimento PROC GLM do programa SAS (1986) com 

realização de teste de médias (Tukey) para a produção mensal a 5% significância 

e análises de regressão realizadas para a produção total, nos períodos das águas 

e da seca, testando os modelos lineares e quadráticos, a 5% de significância. 

Nessas equações, considera-se Y a estimativa da produção de massa seca (total, 

águas e seca) expressa em kg/ha e, X a dose de nitrogênio, expressa em kg/ha. 

A escolha do modelo ao qual os resultados mais se ajustavam baseou-se no nível 

de significância de 5% e nos coeficientes de determinação. A produção 

acumulada da forragem para o primeiro e segundo ano, bem como a eficiência de 
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conversão aparente de nitrogênio e a recuperação aparente de nitrogênio foram 

submetidas à regressão não-linear programa do SigmaPlot - 2000, com 

comparações médias pelo teste Tukey a 5% de significância. Nessas equações, 

considera-se Z a estimativa da PMSac em kg/ha; Y a dose de nitrogênio (kg/ha) e 

X, o intervalo de corte em dias. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A produção de massa seca (PMS) do capim-Mombaça, do primeiro e do 

segundo ano, em função das doses de nitrogênio aplicadas é apresentada na 

Tabela 2. A análise de variância para PMS mostrou significância da interação 

entre as doses de nitrogênio e os meses de cortes, tanto no primeiro como no 

segundo ano. Verifica-se que as produções dentro dos meses nos períodos das 

águas e da seca diferiram significativamente, no primeiro e segundo ano em todas 

as doses de nitrogênio aplicadas, indicando a sensibilidade da planta diante das 

oscilações climáticas, principalmente da temperatura e da precipitação 

pluviométrica.  

Ocorreu um pico de produção no mês de novembro para a dose 500 
(kg/ha) no primeiro ano, e nas doses de 300 e 500 kg/ha no segundo ano. Esse 
comportamento de PMS é atribuído ao aumento da temperatura e da precipitação 
pluvial após o período da seca, em adição ao reflexo do efeito residual da 
adubação nitrogenada, a adubação realizada após a volta das chuvas, e 
provavelmente a deposição no período da seca de material senescente (matéria 
orgânica) contendo nitrogênio. Os demais meses do primeiro e segundo ano que 
caracterizavam o período das águas, apresentaram respostas de certa forma 
constante de acordo com dados climáticos, com exceção das parcelas não 
adubadas em que a PMS caiu drasticamente, mesmo em condições climáticas 
favoráveis ao desenvolvimento da planta, o que pode ser atribuída à possível 
deficiência de nutrientes (em especial, nitrogênio e fósforo). 
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TABELA 2 - Produção de massa seca mensal (PMS) do capim-Mombaça 
submetido a doses de nitrogênio, no primeiro e segundo ano de 
experimentação 

PMS mensal (kg/ha) 
Meses Doses de nitrogênio (kg/ha) 
1º ano 0 100 300 500 Médias 

Dez – 03 3256,23Aa 2590,99Aa 2952,29Aba 2834,48BCa 2908,50 
Jan – 04 2378,39Aa 3214,58Aa 3378,31Aa 4101,13ABa 3268,10 
Fev – 04 2413,70Aa 3130,35Aa 3347,06Aa 3644,95ABa 3134,00 
Mar – 04 1618,25ABb 2417,33Aab 2472,10Bab 3022,31ABa 2382,50 
Abr – 04 1041,62ABb 2349,47Abab 2618,99Bab 4232,86Aa 2560,70 
Jun – 04 489,96Bb 867,45Bab 1789,31BCa 1835,44Ca 1245,50 
Ago – 04 - 238,30Bb 645,73Cab 1147,15Ca 507,80 
Nov – 04 213,34Bc 900,31Bc 2892,40ABb 5335,02Aa 2335,30 
Dez – 04 696,01Bc 2140,06Abb 4348,90Aa 4178,90ABa 2841,00 
Médias 1345,30 1983,20 2716,10 3370,30  
2º ano  

Jan – 05 437,01Ab 1818,12Aba 2943,93Aa 3199,73Aa 2099,70 
Fev – 05 519,24Ac 2165,32Ab 4060,25Aa 4548,27Aa 2823,30 
Mar – 05 606,04Ab 2168,61Aa 3373,27Aa 3550,95Aa 2424,70 
Abr – 05 519,74Ab 1692,82Aba 3083,21Aa 2953,36ABa 2062,30 
Mai – 05 303,23Ab 790,23Bab 1260,81Ba 1064,25Ba 854,60 
Jul – 05 - 573,52Bb 973,52Bab 1396,33Ba 735,80 
Out – 05 570,75Ab 868,70Bab 1247,29Bab 1602,18Ba 1072,20 
Nov – 05 351,78Ac 1774,97ABb 3433,00Aa 4605,94Aa 2541,40 
Dez – 05 541,44Ac 1332,73ABb 3331,53Aa 2981,38ABa 2046,80 

Média 427,70 1465,00 2634,10 2878,00  
Médias seguidas de mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
 

Observa-se que a maior resposta de PMS foi atingida no primeiro ano 
de experimentação (ano de implantação da forrageira) em praticamente todas as 
doses de nitrogênio, o que pode ser justificado pelas altas precipitações pluviais 
que ocorreram antes e após a aplicação das doses de nitrogênio, além, das 
temperaturas ótimas (acima de 15ºC) na maioria dos meses das águas e 
disponibilidade de nutrientes no solo. Cabe enfatizar, que tal PMS poderia ter sido 
bem maior se não fossem os resultados dos meses de janeiro, fevereiro e março, 
que apesar, da precipitação ter sido alta, a temperatura só foi ótima para o 
crescimento da planta forrageira no mês de janeiro, tendo os outros dois meses 
apresentados valores abaixo de 15ºC, em adição aos dados de insolação que 
foram os menores do período experimental com 66,1 e 99,1 h (janeiro e fevereiro, 
respectivamente) e que tivera dias nublados e com a luminosidade reduzida. 
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Nos cortes realizados no período da seca (primeiro e segundo ano) em 

todas as doses de nitrogênio aplicadas, observou-se que a forrageira apresentou 

sensibilidade aos efeitos da queda de temperatura e a baixa precipitação pluvial. 

Contudo, foi obtida PMS principalmente nas maiores nas doses de nitrogênio 

(Tabela 2). Partindo-se do pressuposto que o crescimento radicular é proporcional 

à parte aérea, nas parcelas adubadas ocorreram produções de massa, ao passo 

que no tratamento controle, no mês de agosto (2004) e julho (2005) a PMS foi 

nula. Isso pode ser explicado porque o sistema radicular possibilitou a busca de 

água no perfil mais profundo do solo, o que concorda com as afirmações de 

WHITEHEAD (1995).  

A variação de PMS entre as doses de nitrogênio, principalmente com a 

aplicação de 300 e 500 kg/ha, mostra que a exigência do capim-Mombaça em 

nitrogênio, pode ter proporcionado maiores respostas, possivelmente no porte de 

plantas, tamanho das folhas e colmos, bem como no perfilhamento, que no 

decorrer do período de experimentação foram destacados nas parcelas com estas 

doses. Os efeitos do nitrogênio no metabolismo da planta são inúmeros, de forma 

que uma pastagem bem manejada tem sua persistência prolongada. Contudo, no 

segundo ano, a PMS nas doses de 300 e 500 (kg/ha), não diferenciou 

significativamente nos meses das águas, indicando, possivelmente uma 

deficiência de outros nutrientes como o fósforo para a dose de 500 (kg/ha) e 

maiores perdas de nitrogênio no sistema de produção, seja por lixiviação, como 

por volatilização. Essas perdas no sistema têm impacto negativo no meio 

ambiente como a contaminação do lençol freático (com nitrato) e a contribuição 

para o aquecimento global pela liberação de N2O, bem como de N-NH3. 

Atribuindo a ineficiência de produção e utilização de nutrientes a questões de 

fatores climáticos e de manejo, é válido lembrar que a sustentabilidade do sistema 

preconiza menos danos e maior eficiência no ecossistema de produção. 

Nas Figuras 3, 4 e 5, são apresentadas as PMS do capim-Mombaça 

determinadas de forma total, no período da águas e da seca, em função das 

doses de nitrogênio durante os dois anos de avaliação, respectivamente. As 

produções de massa seca total (PMST), produção de massa seca nas águas 

(PMSA) e produção de massa seca na seca (PMSS) em função das doses de 

nitrogênio, adequaram-se ao modelo de regressão linear no primeiro ano, bem 
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como a PMSS do segundo ano e ao modelo quadrático ajustaram-se a PMST e 

PMSA do segundo ano.  
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FIGURA 2 - Produção de massa seca total (PMST) do capim-Mombaça em 

função das doses de nitrogênio, no primeiro e no segundo ano de 
experimentação 

 

Observa-se que a maior resposta de PMST (Figura 2), em função das 

doses de nitrogênio ocorreu no primeiro ano em relação ao segundo, com 

variação entre as doses 0 e 500 (kg/ha) de 12.108 a 30.332 e 4.164 a 28.757 

kg/ha, ou seja, ocorreu uma queda de 65,61% e 5,19% em relação as doses de 

nitrogênio de 0 e 500 kg/ha, respectivamente. Este fato também foi evidenciado 

na PMSA (Figura 3), em que apresentou variações de 11.618 a 27.350 no 

primeiro ano e 3.290 a 24.694 kg/ha no segundo ano, com um decréscimo de 
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71,68% e 9,71% em relação às doses de nitrogênio de 0 e de 500 kg/ha, 

respectivamente, o que pode ser atribuído a fatores como, os efeitos da 

precipitação pluvial e da temperatura na planta (Figura 1) ocorrida durante esses 

anos. Adicionalmente, há que se considerar uma possível depleção de nutrientes 

do solo como fósforo e potássio, uma vez que a planta é grande extratora de 

nutrientes.  
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FIGURA 3 -  Produção de massa seca nas águas (PMSA) do capim-Mombaça, 

em função de doses de nitrogênio no primeiro e no segundo ano de 
experimentação 

 

A PMSS (Figura 4) apresentou maiores resultados no segundo ano em 

relação ao primeiro em todas as doses de nitrogênio, e variou entre 874 a 4.063 e 

490 a 2.983 kg/ha, correspondendo ao acréscimo de 43,94% e 26,58% em 
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relação às doses de nitrogênio de 0 e de 500 kg/ha, respectivamente. Esse fato 

ocorreu devido ao maior número de cortes efetuados no segundo ano (três cortes) 

contra apenas dois ocorridos no primeiro ano, uma vez que as condições de 

temperatura e precipitação foram menos críticas para a forrageira no segundo ano 

(Figura 1). 
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FIGURA 4 -  Produção de massa seca no período da seca (PMSS) do capim-

Mombaça, em função das doses de nitrogênio, no primeiro e no 
segundo ano de experimentação 

 

A redução na produção de um ano para o outro é relatada por JANK 

(1995), afirmando que ela é inevitável quando os nutrientes extraídos pelas 

plantas forrageiras não são repostos. A autora observou que, em estudos 

realizados com Panicum maximum, os capins Tanzânia e Mombaça 
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apresentaram reduções de 48 e 45%, respectivamente, do primeiro para o 

segundo ano de produção. 

A adubação nitrogenada melhorou a distribuição da produção anual de 

massa seca do capim-Mombaça nos dois anos de experimentação. Contudo, na 

ausência da adubação, principalmente no período da seca (Figura 4), a produção 

de massa foi muito baixa, chegando a zero (não produziu massa forrageira) em 

alguns cortes (13 de agosto de 2004 e 12 de julho de 2005). Assim, as gramíneas 

tendem a mostrar respostas acentuadas à aplicação de nitrogênio, na época de 

maior crescimento vegetativo (período das águas) do que durante o período da 

seca que normalmente caracteriza-se por serem de baixa precipitação 

pluviométrica ou até nula bem como baixas temperaturas (temperatura abaixo dos 

15ºC), ou seja, com condições climáticas que afetam o crescimento e 

desenvolvimento da planta. Diversos trabalhos (JANK & COSTA, 1990; SAVIDAN 

et al., 1990; JANK et al., 1994) mostraram que o capim-Mombaça apresenta 

distribuição de 73 e 27% da produção de massa no período das águas e da seca, 

respectivamente. No entanto, TOSI (1999) complementou que esse cultivar 

responde muito bem ao nitrogênio, tornando significativas as produções das 

águas e da seca, desde que não haja baixa disponibilidade de nutrientes no solo, 

e esse fato deve-se às variações climáticas.  

As maiores PMST, PMSA e PMSS (Figura 2, 3 e 4) em função das 

doses de nitrogênio, que se ajustaram ao modelo linear de regressão (primeiro e 

segundo ano), mostraram que a produção do capim-Mombaça respondeu até a 

maior dose estudada (500 kg/ha), indicando que o suprimento de nitrogênio do 

solo não atendeu à demanda da gramínea forrageira. No entanto, em relação a 

PMST e PMSA que se adequaram ao modelo polimonial de segundo grau 

(segundo ano) não se observou resposta significativa do capim-Mombaça acima 

das doses de 455,80 e 438,00 kg/ha. Esse efeito do nitrogênio pode ser atribuído 

à sua influência nos processos metabólicos e fisiológicos na planta como 

modulador, regulador e potencializador do crescimento, que evidentemente, está 

condicionada à disponibilidade de outros nutrientes no solo, como o fósforo e 

potássio.  

A estimativa da produção feita a partir de avaliações do acúmulo de 

massa seca (PMSac) do capim-Mombaça e a equação de regressão em função 
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das doses de nitrogênio e de acúmulo de massa seca (dias) no primeiro e no 

segundo ano de avaliação, encontram-se na Figura 5. Observa-se que a variável 

PMSac, no primeiro e segundo ano, apresentou resultados significativos das 

doses de nitrogênio, bem como dos intervalos de corte. 

Entre as doses de nitrogênio estudadas no primeiro ano, as maiores 

PMSac foram obtidas com o incremento do fertilizante no decorrer do acúmulo da 

massa seca da forrageira. Contudo, essa resposta foi linear até certo ponto, pois 

a máxima PMSac alcançada foi de 27.676 kg/ha com a aplicação de nitrogênio de 

607 kg/ha aos  340 dias, conforme expressa o modelo de equação Lorentzian de 

regressão não-linear. Pode-se inferir que essa máxima PMSac atingiria valores 

mais altos com o emprego de doses de nitrogênio maiores e em idade menor que 

365 dias (primeiro ano). Tal fato mostra a capacidade de extração de nitrogênio 

dessa forrageira para a conversão em massa seca. A queda dos valores em 

doses de nitrogênio mais elevadas que 607 kg/ha e após 340 dias é decorrente 

da depleção do nitrogênio originário do solo (matéria orgânica) e do aplicado, 

cujos destinos foram a absorção pela cultura e as perdas do nutriente.  

No segundo ano de avaliação verificou-se que a máxima PMSac obtida 

foi de 27.528 kg/ha, determinada com a dose de nitrogênio de 411 kg/ha, no 

intervalo de corte de 354 dias, conforme também indica o modelo de equação 

Lorentzian de regressão não-linear. A resposta no segundo ano atribui-se ao 

efeito residual do nitrogênio no solo e depleção de outros nutrientes como o 

fósforo, em somatório ao possível estresse fisiológico da planta às condições 

adversas do ecossistema. Os menores valores de PMSac corroboram com o que 

ocorreu no primeiro ano, que foram obtidas também na combinação da menor 

dose (zero de nitrogênio) com o menor acúmulo de massa seca. 

A PMSac após o máximo obtido no modelo de equação Lorentzian de 

regressão não-linear nas doses de nitrogênio e acúmulo de massa seca, 

decresceu. Tal fato evidencia um limite físico de produção da forrageira, pois ela 

atingiu o patamar de metabolização do nitrogênio no tecido vegetal para as 

condições locais e, esse efeito torna-se mais evidente com o tempo.  
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FIGURA 5 - Produção de massa seca acumulada (PMSac) do capim-Mombaça 

em função das doses de nitrogênio, no primeiro e segundo ano de 
experimentação  

 

A eficiência de conversão aparente do nitrogênio (ECAN) é expressa 

pela produção de massa seca da forrageira por quilo grama de nitrogênio 

aplicado. A eficiência atingiu no primeiro ano conforme expressa o modelo de 

equação Lorentzian de regressão não-linear, valor máximo de 26 kg/ha na dose 

de nitrogênio de 305 kg/ha aos 340 dias. No segundo ano, esses valores foram de 

53 kg/ha com nitrogênio de 309 kg/ha e, aos 354 dias (Figura 6). A resposta da 

eficiência de conversão do nitrogênio no primeiro para o segundo ano pode ser 

atribuída, ao patamar fisiológico da forrageira para metabolizar quantidades 

maiores de nitrogênio. Isto implica em perdas para o ecossistema por volatilização 

da própria planta (geralmente na forma amoniacal), volatilização do solo (na forma 

de amônio e óxido nitroso) e por lixiviação (na forma de nitratos).  

A eficiência de conversão do nitrogênio em forrageiras, principalmente 

em espécies de Panicum maximum é relatada na literatura, com variações de 10 

a 90 kg de MS produzida por kg de nitrogênio aplicado (QUEIROZ NETO et al., 

2001). Em complemento, MARTHA JÚNIOR et al. (2006) relataram que a 

amplitude na produção de forragem resultante do uso de fertilizante nitrogenado 

depende de fatores como as doses de nitrogênio, o emprego dos outros 

nutrientes, do histórico da área (que inclui o efeito residual das adubações), do 

manejo da pastagem, da estratégia de manejo do nitrogênio-fertilizante adotada 
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como as formas de parcelamento e das características de clima e de solo da 

região, que interferem tanto na capacidade da planta em responder ao fertilizante 

nitrogenado como na recuperação e perda do nitrogênio-fertilizante aplicado. 
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FIGURA 6 - Estimativa da eficiência de conversão aparente do nitrogênio (ECAN) 
do capim-Mombaça em função das doses de nitrogênio, no primeiro 
e segundo ano de experimentação   

 

As estratégias para maximizar a eficiência de uso do nitrogênio só 

poderão ser delineadas de maneira criteriosa quando a recuperação e as perdas 

do nitrogênio aplicado forem conhecidas, através de avaliações prévias no manejo 

da forrageira. A porcentagem de recuperação aparente do nitrogenado (RAN) pelo 

capim-Mombaça foi altamente significativa para as doses aplicadas e acúmulo de 

massa seca. Observou-se no primeiro ano aumentos da RAN com o incremento 

da dose do fertilizante nitrogenado e com o decorrer do acúmulo de massa seca. 

A resposta foi exponencial no primeiro ano atingindo o ponto máximo de 86% de 

recuperação na dose de nitrogênio de 1800 kg/ha aos 321 dias, conforme 

estimado pelo modelo de equação Lorentzian de regressão não-linear (Figura 7). 

Essa recuperação com doses superiores àquelas aplicadas (500 kg/ha) demonstra 

que o nitrogênio do solo foi aparentemente insuficiente para atender a demanda 

da planta forrageira.  
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Para o segundo ano, os resultados de regressão não-linear (Figura 7) 

indicaram o máximo de RAN de 84% na dose de nitrogênio de 346 kg/ha e, aos 

378 dias. Atribui-se essa resposta ao efeito residual das aplicações de nitrogênio 

ao solo ao longo do tempo de experimentação, bem como ao efeito de diluição, 

uma vez que a forrageira produziu menos nesse período e concentrou nitrogênio 

em seus tecidos. A RAN obtida no primeiro e segundo ano está acima do valor 

citado por CORSI (1994), que afirmou que mais de 80% do nitrogênio pode ser 

recuperado quando o adubo é adequadamente aplicado. Para o gênero Panicum 

maximum, FAVORETTO et al. (1988) relataram valores de RAN variando de 23 a 

81%. 
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FIGURA 7 - Recuperação aparente do nitrogênio (RAN) do capim-Mombaça em 

função das doses de nitrogênio, no primeiro e segundo ano de 
experimentação 

 

A relação de produção de massa seca com a recuperação do nitrogênio 

do fertilizante não atua como um parâmetro satisfatório para medida de 

recuperação do nitrogênio na planta, conforme relataram AMBROSANO et al. 

(1996), em vista disso, não foram realizadas comparações da produção de massa 

seca. WHITEHEAD (1995), avaliando a recuperação aparente do nitrogênio no 

solo com gramíneas tropicais estimou em 50 a 80%, sendo a faixa a 65 a 70% de 

RAN, o que representaria uma captação proporcional do nitrogênio fertilizante. 

Nessa faixa, portanto, o impacto ambiental é positivo (BODDEY et al., 1996), não 
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se tornando preocupantes as perdas de nitrogênio por lixiviação (PRASERTSAK 

et al., 2001) quando se aplicam quantidades de nitrogênio normalmente 

absorvidas pelas plantas e quando o lençol freático não é superficial (PRIMAVESI 

et al., 2006).  

Os resultados desse estudo confirmam o alto potencial de extração de 

nitrogênio pelo capim-Mombaça, considerando que parte do nitrogênio, não 

determinado, e que foi acumulado pelas raízes e resíduos (colmos e folhas 

basais) não foi computado. A alta extração de nitrogênio pelas gramíneas 

tropicais contribui para a redução de riscos ambientais, tais como as perdas de 

nitrato, principalmente em solos tropicais (PRIMAVESI et al., 2004). 

 

 

4 CONCLUSÕES 
 

O incremento da adubação nitrogenada proporcionou aumento na 

produção de massa seca do capim-Mombaça, tanto no período das águas como 

no da seca, nos dois anos de experimentação. 

A eficiência de conversão e recuperação aparente de nitrogênio 

diminuíram com o aumento da dose de nitrogênio, levando a perdas do 

ecossistema da pastagem para o ambiente. 

Nos dois anos de experimentação a dose média de nitrogênio de 307 

kg/ha foi a que revelou a maior eficiência de conversão da adubação nitrogenada 

pelo capim-Mombaça. 

O capim-Mombaça apresentou um patamar limite de resposta às doses 

de nitrogênio aplicadas e um limite fisiológico de crescimento, ao longo do tempo 

de experimentação. 
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CAPÍTULO 3 – MONITORAMENTO DE BIOINDICADORES DO SOLO SOB 
CULTIVO DO CAPIM-MOMBAÇA  

 
 

RESUMO 
 

O monitoramento da qualidade biológica do solo sob cultivo de plantas forrageiras 
utilizando adubação nitrogenada é uma ferramenta que dar suporte a produção 
vegetal, de forma sustentável e que necessita de estudos para dar suporte a 
exploração vegetal, principalmente nos sistema intensificados. Foram avaliados 
atributos biológicos como atividade enzimática total (AET), carbono (CBM) e 
nitrogênio da biomassa microbiana (NBM), respiração basal (RB), quociente 
microbiano (qmic), nitrogênio microbiano (Nmic) e quociente metabólico (qCO2), com 
objetivo de monitorar a qualidade biológica do solo em amostras de solo sob 
cultivo de capim-Mombaça (Panicum maximum Jacq.), submetido a doses de 
nitrogênio (0, 100, 300 e 500 kg/ha). As coletas de solo foram efetuadas na 
camada de 0 a 0,10 m de profundidade, no período das águas e da seca, durante 
dois anos de experimentação. Observou-se que os resultados da biomassa (CBM 
e NBM) e o seu metabolismo (AET e RB) aumentaram imediatamente após a 
implantação do sistema. Após dois anos de experimentação houve redução da 
qualidade biológica do solo, uma vez que ocorreu decréscimo nos valores da 
AET, CBM, qmic e Nmic e aumento da RB e do qCO2. A quantidade de biomassa 
microbiana do solo diminuiu, e sua taxa respiratória aumentou (46%), 
evidenciando uma provável ocorrência de estresse no sistema. As maiores doses 
de nitrogênio no solo, sob cultivo de capim-Mombaça, influenciaram mais 
negativamente a qualidade biológica do solo. Houve enriquecimento de nitrogênio 
da biomassa microbiana do solo, apesar de ter havido redução na resposta do 
carbono da biomassa, bem como da sua atividade enzimática total. 
 
Palavras-chave: atributos biológicos, fertilização, manejo, Panicum maximum, 

qualidade do solo  

 

 

MONITORING BIOLOGICAL SOIL QUALITY INDICATORS AS AFFECTED BY 
MOMBAÇAGRASS CROP 
 
 

ABSTRACT 
 

The monitoring of the biological quality of the soil being cultivated with forage 
plants fertilized with nitrogen is a tool which supports plant production in a 
sustainable form and which requires studies as a base for plant development 
especially in intensified systems. Biological attributes, such as the total enzymatic 
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activity (TEA), carbon and nitrogen of the microbial biomass (BMC and MBN), 
basal respiration (BR), microbial quotient (qmic), microbial nitrogen (Nmic) and 
metabolic quotient (qCO2) were assessed with the objective of monitoring soil 
biological quality in samples collected that were cultivated with Mombaçagrass 
(Panicum maximum Jacq.) fertilized with nitrogen rates (0, 100, 300 and 500 
kg/ha). Soil samples were taken at the layer depth of 0 to 0,10 m, during the rainy 
and dry seasons for the two years of experimentation. Amounts of biomass (BMC 
and MBN) and their metabolism (TEA and BR) coefficients increased immediately 
following the implementation of the system. After two years of experimentation, a 
reduction of the biological soil quality through the decrease of TEA, BMC, qmic and 
Nmic and an increase of BR and qCO2 coefficients. In other words, while the amount 
of microbial biomass of the soil decreased, the respiration rate increased (to about 
46%), evidencing a probable stress occurrence in the system. The largest rate of 
nitrogen in the soil cultivated with Mombassa grass crops influenced the biological 
soil quality in a more negative way. There was an enrichment of nitrogen in the 
microbial biomass in spite of a reduction in the amount of soil microorganisms. 
 
Key-Words: biological attributes, fertilization, management, Panicum maximum, 
soil quality 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O solo é um dos recursos naturais que garante a vida no planeta, sendo 

vital tanto para a produção de alimentos, quanto para o funcionamento global do 

ecossistema. A expansão populacional tem provocado exploração extrativista 

deste recurso com sérias conseqüências ambientais, dentre as quais citam-se 

drenagem de poluentes para cursos d’agua, deterioração de terras frágeis, erosão 

do solo, uso intensivo de fertilizantes químicos e conversão extensiva de 

paisagens naturais. 

Nos ecossistemas não alterados, os organismos encontram-se em 

equilíbrio dinâmico, garantindo a manutenção da biodiversidade e a preservação 

dos recursos naturais. No entanto, o manejo inadequado dos agroecossistemas, 

como a produção de ruminantes em pastagens, vem contribuindo para aumentar 

a degradação dos compartimentos ambientais: ar, da água e solo. Assim, ao 

mesmo tempo em que são necessários o incremento da produção e a melhoria na 

qualidade dos alimentos, é imprescindível garantir a sustentabilidade dos 

agroecossistemas.  
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O cenário da produção de plantas forrageiras no Brasil encontra-se em 

grande quantidade situado em solos sob Cerrado, os quais são caracterizados 

pela textura argilosa, bem estruturados, com agregados estáveis, altamente 

intemperizados e baixa disponibilidade de nutrientes e de matéria orgânica 

(VARGAS & HUNGRIA, 1997; KLUTHCOUSKI & AIDAR, 2003). Esses solos 

estão sendo explorados de forma inadequada, com índices de degradação 

variando de 50 a 80% (ZIMMER et al., 1998). Este cenário sinaliza para o 

desequilíbrio entre as propriedades químicas, físicas e biológicas dos solos e 

suas interações com plantas e animais. Tanto o desequilíbrio químico quanto o 

físico geram queda na qualidade biológica, demonstrando que há interligação 

estreita entre os mesmos (ERPEN et al., 2005). 

A qualidade biológica do solo tem despertado o interesse da pesquisa 

nas regiões tropicais, objetivando, juntamente com as propriedades químicas e 

físicas, direcionar o manejo correto do solo para a produção sustentável de 

alimentos. DICK (1994) destacou o fato de que os processos biológicos e 

bioquímicos são fundamentais ao funcionamento de todos os ecossistemas 

terrestres, pois todos os membros da cadeia alimentar são dependentes do solo 

como fontes de nutrientes, degradação e ciclagem de matéria orgânica, bem 

como do fluxo de energia, entre os diversos níveis tróficos. 

Atributos biológicos respondem rapidamente às mudanças ocorridas no 

solo. Por isso são variáveis mais sensíveis para detectar alterações na qualidade 

do solo e, consequentemente, sinalizar a ocorrência de impactos negativos entre 

os sistemas de produção. Nesse aspecto vale destacar a íntima relação entre a 

matéria orgânica do solo (MOS) e os indicadores biológicos, pois estes são a 

parte viva da matéria orgânica, atuando como agente de transformação da 

mesma (GUPTA & GERMIDA, 1998), além de ser um importante compartimento 

de armazenamento de carbono no solo dos agroecossistemas (JENKINSON & 

LADD, 1981; WARDLE, 1992). 

A biomassa microbiana (BM) pode ser quantificada por meio do teor 

de carbono e do nitrogênio contidos em sua estrutura. Essa quantificação 

apresenta sensibilidade para detectar modificações na qualidade do solo, antes 

mesmo que o teor de matéria orgânica seja alterado significativamente (BALOTA 

et al., 1998; MENDES & VIVALDI, 2001). O tamanho da comunidade e sua 
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atividade determinam a intensidade com que os processos bioquímicos 

acontecem, e, portanto, são influenciados pela temperatura, umidade, aeração e 

disponibilidade de substratos no solo. Adicionalmente, determinações 

quantitativas da biomassa microbiana não fornecem indicações de sua real 

atividade, porque podem ocorrer situações em que os solos apresentam elevada 

biomassa microbiana, porém grande parte se encontra em sua forma inativa. Daí 

a importância dos atributos que analisam não só a quantidade de 

microrganismos, mas também sua atividade, os quais revelam o estado 

metabólico do solo. A atividade dos microrganismos pode ser avaliada pela 

determinação da taxa respiratória (consumo de O2 ou emissão de CO2), 

atividade enzimática total e/ou da atividade de enzimas específicas, como a 

urease e a fosfatase (CATTELAN & VIDOR, 1990).  

Pelo monitoramento das mudanças na qualidade do solo é possível 

determinar se um conjunto de práticas agrícolas é sustentável. Hoje, pode-se  

perceber que somente o uso de práticas conservacionistas, por si só, não será 

suficiente para saber se há otimização ou não do uso do solo. É essencial avaliar 

atributos capazes de atestar o estado geral da qualidade do agroecossistema, 

possibilitando a avaliação das práticas de manejo aplicadas, durante todo o 

processo de resiliência e manutenção da capacidade produtiva do solo. Assim, a 

agregação dos atributos biológicos aos físicos e químicos visa mensurar com 

mais precisão a conservação de um dado sistema agropecuário (TÓTOLA & 

CHAER, 2002). 

Diante disso, torna-se levante a importância da busca de uma visão 

sistêmica, em que a integração dos indicadores químicos, físicos e biológicos do 

solo é essencial para avaliação de manejos realizados em áreas de produção de 

pastagens, em especial daqueles em sistemas intensificados, com uso de 

adubação nitrogenada. No entanto, são poucos os estudos envolvendo a 

identificação e quantificação da população microbiana e seu metabolismo nos 

solos de Cerrado sob cultivo de forrageiras. Apenas trabalhos realizados fora do 

Brasil, principalmente em regiões temperadas, oferecem algum direcionamento 

nesse tema (ENNIK et al., 1980; LOVELL et al., 1995; BARDGETT et al., 1997; 

YEATES et al., 1997; BARDGETT & McALISTER, 1999). 
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Baseado na premissa de realizar a produção sustentável de forrageiras, 

objetivou-se monitorar a qualidade biológica do solo sob cultivo do capim-

Mombaça submetido a doses de nitrogênio, por meio da avaliação dos seguintes 

atributos: atividade enzimática total, carbono da biomassa microbiana, nitrogênio 

da biomassa microbiana, respiração basal do solo, quociente microbiano, 

nitrogênio microbiano e quociente metabólico.  

 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado nas dependências do Departamento de 

Produção Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, 

localizado na latitude 16o 35’ 00” S e longitude 49o 17’ 00” W, no município de 

Goiânia – GO, em solo classificado como Latossolo Vermelho Distrófico. Para fins 

de caracterização da fertilidade do solo foram coletadas amostras até a 

profundidade de 0,20 m, tendo a análise química revelado o seguinte resultado: 

pH (CaCl2) - 5,6; CTC – 9,4 cmolc/dm3; MO – 39 g/kg; Ca – 4,0; Mg – 2,0 e Al –0,0 

cmolc/dm3; P (Mehlich - 1) – 17,5 e K – 114,0 mg/dm3 e V – 67,0%.  

 A pastagem de capim-Mombaça foi implantada em 11 de setembro de 

2003, empregando-se 1,6 kg/ha de SPV (sementes puras e viáveis). Após o 

estabelecimento da pastagem procedeu-se ao corte de uniformização (14 de 

novembro de 2003), retirada dos resíduos e alocação de 32 parcelas com 16 

metros quadrados (4 m x 4 m), espaçadas de um metro e ocupando área total de 

512 m2, em seguida realizou-se a aplicação do nitrogênio. Os tratamentos foram 

constituídos por quatro doses de nitrogênio na forma de sulfato de amônio, ou seja: 

0, 100, 300 e 500 kg/ha, utilizando o delineamento de blocos completos ao acaso 

em parcelas subdivididas no tempo, com quatro repetições. A adubação 

nitrogenada foi parcelada em função da época do ano e do número de cortes pré 

estabelecidos para cada estação. Desta forma, 80% das doses foi aplicada no 

período das águas, quando foram feitos sete cortes no primeiro ano e seis cortes 

no segundo ano de avaliação, enquanto no período seco os 20% restantes da dose 

preconizada foram distribuídos nos dois cortes do primeiro ano e nos três cortes do 

segundo ano.  
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O período experimental foi de dois anos, com inicio das coletas de solo 

em 01 de novembro de 2003, seguidas de coletas no período das águas e da seca. 

O resultado da avaliação da qualidade biológica do solo na primeira coleta (01 de 

novembro de 2003) foi utilizado como coleta referência (CR - ponto 0) para o 

monitoramento do período de experimentação. As demais coletas foram efetuadas 

no período das águas: 30 de abril de 2004, 24 de novembro de 2004 e 01 de 

novembro de 2005, e no período da seca: 17 de julho de 2004 e 16 de agosto de 

2005. No dia 09 de maio de 2005, foi realizada também coleta de solo sob mata 

nativa, localizada próxima do experimento e utilizada como controle para avaliação 

da qualidade biológica do solo. Durante a condução do experimento foram 

monitorados, mensalmente, os dados de precipitação pluvial (mm), temperaturas 

médias máxima e mínima (ºC) e luminosidade (h) obtidas na estação meteorológica 

da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de 

Goiás (EA/UFG), cujos valores são apresentados na Figura 1. 
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FIGURA 1 - Dados meteorológicos da estação meteorológica da Escola de 
Agronomia da Universidade Federal de Goiás, no período de 
novembro de 2003 a dezembro de 2005  

Fonte: Estação meteorológica da EA/UFG  

 

As datas de coleta de solo para avaliação da qualidade biológica foram 

definidas a partir de avaliações preliminares da atividade enzimática total, sendo 

que esta apresentou pico máximo, em aproximadamente, 15 dias após a 

aplicação das doses de nitrogênio. As coletas foram efetuadas na camada de 0 a 

0,10 m de profundidade, utilizando-se trado holandês. De cada parcela foram 
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retiradas quatro sub-amostras para constituir uma amostra composta e, após 

homogeneização, 100 g de cada amostra composta foram utilizados para análise 

do teor de umidade, no laboratório de Física do Solo da Embrapa Arroz e Feijão. 

No mesmo laboratório foi realizada também a determinação da capacidade de 

campo do solo (BERNARDO, 1982), para posterior ajuste de umidade a 80%, 

exigida nas análises dos atributos biológicos.  

Para análise dos atributos biológicos, 500 g de cada amostra composta 

foram acondicionados em sacos plásticos, devidamente identificados, e 

armazenadas a 4ºC, para posteriores análises no laboratório de Biologia do Solo 

da Embrapa Arroz e Feijão. Foram avaliados os atributos: atividade enzimática 

total (AET) pelo método descrito por GHINI et al. (1998), carbono (CBM) e 

nitrogênio da biomassa microbiana (NBM) pelo método de fumigação-extração 

descrito por VANCE et al. (1987) e BROOKES et al. (1985), respectivamente e 

taxa de respiração basal (RB) do solo (ANDERSON & DOMSCH, 1993). 

A análise dos atributos químicos: teor de nitrogênio total pelo método 

Kjeldahl e teor de matéria orgânica (EMBRAPA, 1997) foram realizados no 

laboratório de Química do Solo da Escola de Agronomia da Universidade Federal 

de Goiás (EA/UFG). O carbono orgânico total foi obtido dividindo-se a quantidade 

de matéria orgânica pelo fator 1,72. Este fator é utilizado em virtude de se admitir 

que, na composição média do húmus, o carbono participa com 58% (SANTOS & 

CAMARGO, 1999). 

De posse dos resultados das análises químicas e biológicas, procedeu-

se, então, à determinação do quociente metabólico (qCO2), do quociente 

microbiano (qmic) e do nitrogênio microbiano (Nmic) do solo. O qCO2 é a relação da 

quantidade de C-CO2 (RB) produzida por unidade de biomassa microbiana do 

solo por unidade de tempo (mg de C-CO2/mg de CBM/dia) (ANDERSON & 

DOMSCH, 1993). O qmic fornece indicações sobre a qualidade da matéria 

orgânica (POWLSON et al., 1987), uma vez que expressa a relação entre o 

carbono microbiano (CBM) e o carbono orgânico total [(CBM/COT)*100] e o Nmic é 

a relação entre o nitrogênio microbiano (NBM) e o nitrogênio total do solo 

[(NBM/NT)*100] (ISLAM & WEIL, 2000). 

Os resultados para todos os atributos avaliados foram submetidos à 

análise de variância pelo procedimento PROC GLM do programa SAS (1986) e as 
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medias comparadas teste Tukey a 5% de significância, para os períodos das 

águas como para a secas. 

 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observa-se pelos dados da Tabela 1 que houve aumento da atividade 

enzimática total (AET) do solo após instalação da cultura na área experimental, 

visto que a AET foi significativamente menor na primeira época de amostragem 

(coleta referência). Contudo, após implantação do sistema, observou-se 

decréscimo do primeiro para o segundo ano de experimentação no período das 

águas; indicando que, inicialmente, o plantio da forrageira propiciou condições 

mais adequadas para o desenvolvimento dos microrganismos do solo e, com o 

passar do tempo, o manejo imposto acarretou diminuição na taxa metabólica dos 

microrganismos heterotróficos do solo. Outra observação verificada foi uma 

redução da AET do solo no período da seca em relação ao período das águas. 

Isto se deve provavelmente às questões climáticas como déficit hídrico e à baixa 

temperatura (Figura 1). Assim, este atributo pode ser um indicador biológico 

sensível aos manejos adotados na área, indicando que a aplicação de nitrogênio 

na forma de sulfato de amônio pode estar inibindo o metabolismo dos 

microrganismos. 

As doses de nitrogênio não afetaram a AET do solo, tanto no período 

das águas quanto no da seca. Resultados similares foram publicados em estudos 

com fertilizantes nitrogenados em pastagens nativas da Nova Zelândia (AJWA et 

al., 1999; SANOMIYA & NAHAS, 2004), os quais descreveram que o efeito da 

adubação depende da enzima estudada e das condições experimentais. 

Adicionalmente, DICK (1994) verificou que adubos inorgânicos inibem a atividade 

de enzimas como a arilsulfatase, amilase e urease. Por outro lado, HASSINK 

(1992) e LOVELL et al. (1995) observaram que a redução e/ou inibição da AET de 

solos adubados com nitrogênio é atribuída às mudanças na qualidade do 

substrato e no crescimento de raízes, como também na quantidade e qualidade 

da população microbiana (GARCIA & RICE, 1994). 
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TABELA 1 - Atividade enzimática total (AET) no solo sob cultivo do capim-
Mombaça submetido a doses de nitrogênio durante dois anos de 
experimentação 

Doses de nitrogênio (kg/ha) 
Coletas 0 100 300 500 Média 

Período das águas 
CR* 94,42 93,59 93,20 93,38 93,65D 

A1* 122,75 120,95 120,73 119,60 121,01A 

A2* 116,50 114,91 114,60 115,00 115,25B 

A3* 108,40 112,73 109,06 106,32 109,13C 

Média 110,51a 110,55a 109,40a 108,57a  

Período da seca 
S1* 106,97 107,01 109,71 107,62 107,83A 

S2* 85,85 91,85 90,28 93,72 90,43B 

Média 96,41a 99,43a 100,00a 100,67a  

Médias seguidas de mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
*Coleta referência (CR) - 01 de novembro de 2003, período das águas 1 (A1) - 30 de abril de 
2004; período da seca 1 (S1) - 17 de julho de 2004; período das águas 2 (A2) - 24 novembro de 
2004; período da seca 2 (S2) - 16 agosto de 2005 e período das águas 3 (A3) - 01 de novembro 
de 2005. 

 

O teor de carbono da biomassa microbiana (CBM), na primeira época 

de amostragem (coleta referência), foi menor do que nos demais períodos 

avaliados (Tabela 2). Provavelmente, isto foi devido ao histórico do uso da terra 

em que, aproximadamente por dois anos, o solo se encontrava sob vegetação 

espontânea. Após implantação do sistema, o ambiente foi mais favorável ao 

crescimento da biomassa microbiana do solo. Resultados similares foram 

encontrados por CARTER (1986) e POWLSON et al. (1987), que relataram 

grande sensibilidade da BM às alterações no manejo e uso do solo e, que após as 

alterações serem introduzidas, a biomassa microbiana (BM) sofre flutuações até 

atingir o equilíbrio.  

Após sucessivos períodos das águas, observa-se decréscimo 

acentuado no teor de CBM. Este resultado apresenta similaridade com os 

resultados da AET do solo, indicando que correções no manejo do solo devem ser 

propostas para que não ocorra comprometimento da qualidade biológica do solo 

e, consequentemente, da “saúde” do sistema de pastejo.  
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De maneira geral, não foram observados valores significativamente de 

CBM do solo, quando este foi submetido a doses de nitrogênio. No entanto, 

resultados diferenciados com doses de nitrogênio foram obtidos por GARCIA & 

RICE (1994), BARDGETT et al. (1996), YEATES et al. (1997) e BARDGETT & 

McALISTER (1999), os quais relataram que o carbono da biomassa microbiana 

responde negativamente ao aumento da adubação em áreas sob pastagens. 

 

TABELA 2  -  Carbono da biomassa microbiana (CBM) no solo sob cultivo do 
capim-Mombaça submetido a doses de nitrogênio durante dois anos 
de experimentação 

Doses de nitrogênio (kg/ha) 
Coletas 0 100 300 500 Média 

Período das águas 
CR* 167,05Da 152,51Dab 148,41Cab 133,10Cb 150,27 
A1* 375,47Aa 378,80Aa 354,74Aa 353,02Aa 365,51 

A2* 341,47Ba 330,16Ba 355,26Aa 335,48Aa 340,59 

A3* 234,37Ca 226,03Ca 229,45Ba 217,53Ba 226,84 

Média 279,59 271,88 271,96 259,78  

Período da seca 
S1* 348,53Aab 325,57Ab 365,40Aa 335,38Aab 343,72 

S2* 272,05Bab 277,31Ba 264,57Bab 247,83Bb 265,44 

Média 310,29 301,44 314,98 291,60  

Médias seguidas de mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
*Coleta referência (CR) - 01 de novembro de 2003, período das águas 1 (A1) - 30 de abril de 
2004; período da seca 1 (S1) - 17 de julho de 2004; período das águas 2 (A2) - 24 novembro de 
2004; período da seca 2 (S2) - 16 agosto de 2005 e período das águas 3 (A3) - 01 de novembro 
de 2005. 

 

Durante todo o período de experimentação, houve aumento do 

nitrogênio da biomassa microbiana (NBM) em função, provavelmente, das 

sucessivas aplicações de nitrogênio no solo. Contudo, a partir do segundo 

período das águas, mesmo com valores de NBM superiores ao período da coleta 

referência, verifica-se decréscimo em relação a primeira coleta das água (A1), 

principalmente, nas parcelas adubadas. Isto sugere um efeito inibidor de 

nitrogênio inorgânico na proliferação dos microrganismos (Tabela 3). Tal fato, 

também foi evidenciado em vários estudos sobre a qualidade biológica do solo em 
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regiões temperadas (BARDGETT et al., 1996; YEATES et al., 1997 e BARDGETT 

& McALISTER, 1999).  

O período das águas que sucedeu à implantação do sistema 

apresentou resultados maiores de NBM do que o solo da coleta referência, 

ocorrendo um pico no segundo período das águas. No período da seca houve 

aumento no teor de NBM do solo devido, provavelmente, à decomposição da 

matéria orgânica com grande quantidade de nitrogênio e, consequentemente, ao 

enriquecimento de nitrogênio pela biomassa microbiana (imobilização de 

nitrogênio). Adicionalmente, o teor de NBM do solo foi, significativamente, menor 

no solo submetido às doses de nitrogênio de 300 e 500 kg/ha, exceto no primeiro 

período da seca (S1) após implantação do sistema. 

 

TABELA 3  - Nitrogênio da biomassa microbiana (NBM) no solo sob cultivo do 
capim-Mombaça submetido a doses de nitrogênio durante dois anos 
de experimentação 

Doses de nitrogênio (kg/ha) 
Coletas 0 100 300 500 Média 

Período das águas 
CR* 12,00Ca 11,07 Ca 11,20Ca 9,28Ca 10,89 
A1* 29,79Ba 26,34Bab 25,71Bab 22,47Bb 26,08 
A2* 36,80Aa 32,74Bab 31,70Ab 28,85Ab 32,52 
A3* 26,82Bab 28,11Aba 21,87Bbc 19,41Bc 24,05 

Média 26,35 24,56 22,62 20,00  
Período da seca 

S1* 19,25Ba 21,40Ba 19,23Aa 18,42Aa 19,58 
S2* 30,64Aa 28,37Aab 23,94Abc 19,27Ac 25,55 

Média 24,94 24,88 21,58    18,84  
Médias seguidas de mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
*Coleta referência (CR) - 01 de novembro de 2003, período das águas 1 (A1) - 30 de abril de 
2004; período da seca 1 (S1) - 17 de julho de 2004; período das águas 2 (A2) - 24 novembro de 
2004; período da seca 2 (S2) - 16 agosto de 2005 e período das águas 3 (A3) - 01 de novembro 
de 2005. 

 

Os resultados de respiração basal (RB), durante todo o período de 

experimentação, apresentaram aumento em relação aos da coleta referência, em 

nas doses de nitrogênio (Tabela 4). Durante os dois anos de experimentação, 

observa-se aumento de 46% na taxa respiratória sob cultivo de capim-Mombaça. 



 

 

55

A alta taxa de respiração, indicativo de alta atividade biológica, pode ser 

característica desejável se considerado que é sinal de rápida decomposição de 

resíduos orgânicos (“pool” de substratos contendo carbono lábil) em 

disponibilização de nutrientes para as plantas, como é o caso do solo sob mata 

nativa que apresentou taxa respiratória igual a 18,76 mg de C-CO2/kg de solo 

seco/dia (Tabela 1). Entretanto, a rápida decomposição de matéria orgânica pode 

indicar distúrbio no sistema, o que pode ter ocorrido na área experimental do 

referido estudo, como a fertilização nitrogenada, depleção de carbono e/ou 

deficiência de outros nutrientes.  

 

TABELA 4 - Respiração basal (RB) no solo sob cultivo do capim-Mombaça 
submetido a doses de nitrogênio durante dois anos de 
experimentação 

Doses de nitrogênio (kg/ha) 
Coletas 0 100 300 500 Média 

Período das águas 
CR* 6,66Ba 5,62Ca 4,79Ba 4,42Ba 5,37 
A1* 6,85Bab 7,40BCa 5,92Bab 5,32Bb 6,37 
A2* 9,15Aa 8,53ABab 9,25Aa 6,70Bb 8,40 
A3* 9,48Aa 10,54Aa 10,45Aa 9,71Aa 10,04 

Média 8,03      8,02      7,60      6,53  
Período da seca 

S1* 13,00Ea 14,95Ba 14,68Ba 14,58Ba 14,29 
S2* 18,17Aa 17,10Aa 17,08Aa 17,02Aa 17,34 

Média 16,05 16,13    16,04    15,85  
Médias seguidas de mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
*Coleta referência (CR) - 01 de novembro de 2003, período das águas 1 (A1) - 30 de abril de 
2004; período da seca 1 (S1) - 17 de julho de 2004; período das águas 2 (A2) - 24 novembro de 
2004; período da seca 2 (S2) - 16 agosto de 2005 e período das águas 3 (A3) - 01 de novembro 
de 2005. 
 

Durante os períodos da seca, as doses de nitrogênios aplicadas no solo 
não produziram efeito na respiração basal (RB). Contudo, do primeiro período da 
seca para o segundo houve aumento significativo, com resultados médios de 
14,30 a 17,30 mg de C-CO2/kg de solo seco/dia, respectivamente, que foram  
maiores que os observados nos períodos das águas. A maior taxa respiratória nos 
períodos da seca pode ter sido ocasionada por estresse (temperatura abaixo de 
15ºC e ausência de precipitação pluvial) sofrido pela população microbiana do 
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solo. Dessa forma, a população microbiana necessitou de metabolizar substrato 
mais rapidamente em busca de sobrevivência.  

Um atributo de interpretação aparentemente mais adequado como 

indicador da qualidade do solo, é o quociente metabólico (qCO2), pois informa que, 

na medida que determinada a biomassa microbiana se torna mais eficiente na 

utilização dos recursos do ecossistema, menos carbono é perdido como CO2 pela 

respiração e maior proporção de carbono é incorporado aos tecidos microbianos 

(TÓTOLA & CHAER, 2002). 

 

TABELA 5 - Atributos biológicos do solo sob pastagem de capim-Mombaça e da 
mata nativa (MN) localizada próxima à área experimental 

Atributos biológicos 
 AET1 CBM2 NBM3 RB4 qCO2

5 qmic
6 Nmic

7

Mata nativa 126,46 905,68 78,52 18,76 0,02 4,32 6,18 
Capim-Mombaça        
Período das águas 115,13 310,98 27,55 8,28 0,04 2,11 2,40 
Período da seca 99,13 476,44 22,57 15,82 0,06 1,76 2,05 

1 – Atividade enzimática total (AET) expressa em µg de DAF hidrolisado/kg de solo seco/ h; 2 – 
Carbono da biomassa microbiana (CBM) expressa mg de C/Kg de solo seco; 3 – Nitrogênio da 
biomassa microbiana expressa em mg de N-BM/kg de solo seco; 4 – Respiração basal expressa 
em mg de C-CO2/kg de solo seco/dia; 5 – Quociente metabólico expresso em mg de C-CO2 mg de 
C-BM/dia; 6 – Quociente microbiano expresso em % C/C-BM; 7 – Nitrogênio microbiano expresso 
em % N/N-BM. 

 

Os resultados de qCO2 não mostraram efeitos significativos das doses de 

nitrogênio nos períodos das águas e da seca (Tabela 6). Contudo, observa-se que 

o qCO2 do solo foi menor no primeiro e segundo períodos das águas e, maior no 

terceiro em relação ao solo da coleta referência. No período da seca também foi 

constatado aumento do qCO2 do solo do primeiro para o segundo período.  

No solo sob pastagem do capim-Mombaça, o qCO2 foi maior do que o do 

solo sob mata nativa (0,02 mg de C-CO2/mg de CBM/dia) (Tabela 1) na maioria 

dos períodos avaliados, principalmente com maior resposta no último período das 

águas e da seca. Nesse sentido, ANDERSON & DOMSCH (1993) relataram que 

maiores valores de qCO2 indicam que a população microbiana está consumindo 

mais carbono oxidável para a sua manutenção, contribuindo para um menor 

estoque de carbono no solo e para o aumento do efeito estufa. 
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TABELA 6  -  Quociente metabólico (qCO2) no solo sob cultivo do capim-Mombaça 
submetido a doses de nitrogênio durante dois anos de 
experimentação  

Doses de nitrogênio (kg/ha) 
Coletas 0 100 300 500 Média 

Período das águas 
CR* 0,04Aa 0,04Aba 0,03Ba 0,03Ba 0,04 
A1* 0,02Ba 0,02Ca 0,02Ba 0,02Ba 0,02 
A2* 0,03Aba 0,03BCa 0,03Ba 0,02Ba 0,03 
A3* 0,04Aa 0,05Aa 0,05Aa 0,05Aa 0,05 

Média 0,03      0,03      0,03      0,03  
Período da seca 

S1* 0,04Ba 0,05Aa 0,04Ba 0,05Ba 0,04 
S2* 0,07Aa 0,06Aa 0,07Aa 0,07Aa 0,07 

Média      0,05 0,05      0,05      0,06  
Médias seguidas de mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade  
*Coleta referência (CR) - 01 de novembro de 2003, período das águas 1 (A1) - 30 de abril de 
2004; período da seca 1 (S1) - 17 de julho de 2004; período das águas 2 (A2) - 24 novembro de 
2004; período da seca 2 (S2) - 16 agosto de 2005 e período das águas 3 (A3) - 01 de novembro 
de 2005. 
 

A relação do carbono orgânico total com o carbono da biomassa 

microbiana (COT/CBM), também denominada de quociente microbiano (qmic), 

quantifica o carbono ativo contido na matéria orgânica do solo (Tabela 7). Esse 

atributo apresentou diferenças significativas entre seus valores no período das 

águas (variação entre 2,6 a 1,5%, do primeiro para o segundo ano de 

experimentação, respectivamente) e nos períodos da seca (variação entre 1,9 

a 1,6%, do primeiro para o segundo ano de experimentação, respectivamente) 

em relação ao qmic do solo da coleta referência (1,15%). 

O qmic do solo no primeiro período das águas apresentou acréscimo de 

56% no conteúdo de carbono ativo no solo, quando comparado ao qmic do solo da 

coleta referência. No entanto, no decorrer dos anos de experimentação houve 

queda acentuada no qmic, indicando perda da vida existente no solo. Estes 

resultados sugerem que o manejo do solo pode estar inadequado e, a longo 

prazo, se tornar insustentável.  
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TABELA 7 - Quociente microbiano (qmic) no solo sob cultivo do capim-Mombaça 
submetido a doses de nitrogênio durante dois anos de 
experimentação 

Doses de nitrogênio (kg/ha) 
Coletas 0 100 300 500 Média 

Período das águas 
CR* 1,33 1,20 1,08 0,99 1,15D 

A1* 2,64 2,70 2,55 2,46 2,59A 

A2* 2,38 2,20 2,25 2,18 2,25B 

A3* 1,66 1,49 1,51 1,40 1,51C 

Média 2,00a 1,89b 1,85bc 1,76c  

Período da seca 
S1* 2,05 1,83 1,91 1,73 1,88A 

S2* 1,76 1,74 1,59 1,46 1,64B 

Média 1,90a 1,78b 1,75b 1,59c  

Médias seguidas de mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
*Coleta referência (CR) - 01 de novembro de 2003, período das águas 1 (A1) - 30 de abril de 
2004; período da seca 1 (S1) - 17 de julho de 2004; período das águas 2 (A2) - 24 novembro de 
2004; período da seca 2 (S2) - 16 agosto de 2005 e período das águas 3 (A3) - 01 de novembro 
de 2005. 

 

Diferenças significativas do qmic nas médias das doses de nitrogênio 

foram observadas no período das águas e da seca (Tabela 7). Os maiores valores 

de qmic do solo foram verificados na não-aplicação de nitrogênio e os menores 

valores na dose de 500 kg/ha, com variação de 1,9 a 1,6% nos períodos da seca 

e de 2,0 a 1,8% no período das águas, respectivamente. Dentro desse contexto, 

as mudanças no resultado de carbono ativo do solo refletem o padrão de entrada 

da matéria orgânica nos solos, eficiência da conversão do carbono microbiano, 

perdas do carbono do solo e estabilização do carbono orgânico pela fração 

mineral do solo (SPARLIN, 1992). 

Segundo STENBERG (1999), solos que mantêm alta quantidade de 

biomassa microbiana são capazes não somente de estocar como também de 

ciclar mais nutrientes, pois o fato de muitos microrganismos utilizarem a fração 

disponível da matéria orgânica torna-os mais sensíveis às mudanças na sua 

qualidade. Em circunstâncias em que a biomassa se encontra sob alguma 

condição de estresse, a capacidade de utilização do carbono é diminuída e nesse 

caso, a relação CBM/COT diminui (menor qmic) (WARDLE, 1994). Ao contrário, 
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com adição de matéria orgânica de boa qualidade ou com mudança do fator 

limitante para condição favorável, a biomassa microbiana pode aumentar 

rapidamente (maior qmic), mesmo que os teores de carbono orgânico total 

permaneçam inalterados (POWLSON et al., 1987). 

O solo sob mata nativa, utilizado neste estudo como controle, 

apresentou quociente microbiano igual a 4,32%, resultado significativamente mais 

alto do que o  do solo sob pastagem do capim-Mombaça, o qual apresentou, em 

média, valor igual a 1,8%. Isso indica que a quantidade de carbono imobilizado na 

biomassa microbiana foi pequena, principalmente para um sistema de pastagem, 

o qual tem como característica a entrada de grande aporte de material orgânico 

no solo, tanto da parte aérea como do sistema radicular. JENKINSON & LADD 

(1981) citaram valor de qmic do solo igual a 2,2%, obtido em experimento de área 

agricultável em região temperada, sendo que esse atributo varia entre 2 a 5% do 

carbono orgânico total em condições de equilíbrio. Esses resultados, em conjunto 

com os outros atributos avaliados, contribuem para confirmar o efeito das doses 

de nitrogênio sobre a biomassa microbiana. 

A interação doses de N e períodos das águas e da seca foi significativa 

para o nitrogênio microbiano (Nmic) do solo, sob cultivo do capim-Mombaça 

(Tabela 8). Observou-se que o nitrogênio ativo no solo (Nmic) foi maior após a 

implantação do sistema em relação ao solo da coleta referência. Entretanto,  

verificou-se redução do Nmic do solo, no período das águas com variação entre 

2,4% a 2,0% do primeiro (A1) para o último período das águas (A3). Esta redução 

pode estar associada à baixa manutenção da população microbiana no solo, 

devido aos fatores de estresse como adubação nitrogenada, flutuações climáticas 

desfavoráveis e limitações de nutrientes no solo. Para o período da seca, 

observou-se aumento do primeiro para o segundo período avaliado e deve-se, 

provavelmente, à deposição de liteira e aplicação de fertilizante nitrogenado. Em 

relação às doses de nitrogênio, os valores de Nmic do solo diferiram 

significativamente dentro de cada período avaliado, sendo que o solo das 

parcelas não adubadas apresentou maior resultado de nitrogênio ativo. Como o 

Nmic é a relação entre o nitrogênio da biomassa microbiana e o nitrogênio total do 

solo, possivelmente o atributo que mais contribuiu para esse perfil foi o nitrogênio 

da biomassa microbiana, uma vez que o nitrogênio total do solo apresentou 
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pequenas alterações durante os anos de experimentação. No presente estudo, o 

Nmic do solo sob mata nativa foi igual a 6,18% e no solo sob cultivo de capim-

Mombaça, o valor variou, no período das águas, entre 2,4 a 2,0% do primeiro 

para o segundo ano e, no período da seca, entre 1,8 a 2,6%, do primeiro para o 

segundo ano, mostrando que o solo agricultável se encontra distante do seu 

“estado de equilíbrio”. 

 

TABELA 8 - Nitrogênio microbiano (Nmic) no solo sob cultivo do capim-Mombaça 
submetido a doses de nitrogênio durante dois anos de 
experimentação 

Doses de nitrogênio (kg/ha) 
Coletas 0 100 300 500 Média 

Período das águas 
CR* 1,20Ca 1,08Ca 1,07Ca 0,89Ca 1,06 
A1* 2,91Aa 2,46ABab 2,34Ab 1,96Bb 2,42 
A2* 3,43Aa 2,98Aab 2,89Aab 2,57Ab 2,96 
A3* 2,34Ba 2,29Bab 1,76Bbc 1,53Bc 1,98 

Média      2,47     2,20     2,01      1,73  
Período da seca 

S1* 1,93Eab 2,04Ba 1,75Aab 1,64Ab 1,84 
S2* 2,92Aa 2,53Ab 1,99Ac 1,55Ad 2,25 

Média 2,42 2,29 1,87 1,59  

Médias seguidas de mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
*Coleta referência (CR) - 01 de novembro de 2003, período das águas 1 (A1) - 30 de abril de 
2004; período da seca 1 (S1) - 17 de julho de 2004; período das águas 2 (A2) - 24 novembro de 
2004; período da seca 2 (S2) - 16 agosto de 2005 e período das águas 3 (A3) - 01 de novembro 
de 2005. 
 
  

4 CONCLUSÕES 
 

Os atributos biológicos do solo foram influenciados pelo capim-

Mombaça, diferentes doses de nitrogênio e épocas de amostragem. 

O solo sob cultivo do capim-Mombaça, durante dois anos de 

experimentação, apresentou decréscimo na quantidade de carbono e de 

nitrogênio da biomassa microbiana, bem como valores menores do que os valores 

apresentados pelo solo sob mata nativa. 
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CAPÍTULO 4 – FRAÇÕES NITROGENADAS DO CAPIM-MOMBAÇA 
SUBMETIDO A DOSES DE NITROGÊNIO DURANTE DOIS ANOS DE 
EXPERIMENTAÇÃO 

 
 

RESUMO 
 

A caracterização protéica das plantas forrageiras com a utilização da adubação 
nitrogenada auxilia tanto na predição da alimentação animal como dar suporte ao 
manejo correto desse vegetal uma vez que sua exploração é realizada na sua 
maioria de forma indiscriminada nos sistemas intensificado de produção vegetal. 
No presente trabalho objetivou avaliar as frações protéicas do capim-Mombaça 
(Panicum maximum) submetido a doses de nitrogênio durante dois anos de 
experimentação, utilizando delineamento de blocos completos ao acaso, em 
parcelas subdivididas no tempo, com quatro repetições. Os tratamentos foram 
constituídos das doses de nitrogênio de 0, 100, 300 e 500 kg/ha na forma de 
sulfato de amônia com aplicação de 80% no período das águas e 20% na seca. 
As amostras do capim-Mombaça foram coletadas na altura de 0,40 m, a cada 30 
dias no período das águas e a cada 60 a 90 dias no período da seca. No primeiro 
ano foram efetuados sete cortes no período das águas e dois cortes na seca e no 
segundo ano, seis cortes no período das águas e três cortes na seca. Foram 
determinados os teores de proteína bruta (PB) e das frações protéicas conforme o 
sistema CNCPS (frações A, B1, B2, B3 e C em % de PB). O teor de PB decresceu 
do inicio para o final do primeiro ano, mas aumentou do inicio para o final do 
segundo ano em todas as doses de nitrogênio, com menor valor observado no 
período da seca. A fração A da PB aumentou ao longo dos dois anos em função 
das doses de adubação nitrogenada. No entanto, a fração B1 decresceu ao longo 
do primeiro ano em todas as doses de nitrogênio e permaneceu praticamente 
constante durante o segundo ano. Verificou-se que a soma da fração A+B1 no 
primeiro ano foi de 23,21; 27,97; 27,29; 28,28 e no segundo ano de 25,25; 30,06; 
30,05; 31,15% para as doses de nitrogênio de 0, 100, 300 e 500 kg/ha, 
respectivamente. As frações B2 e C apresentaram resultados significativos das 
doses de nitrogênio e épocas de corte com aumento da fração B2 do inicio para o 
final do período experimental, enquanto a fração C decresceu. A fração B3 
também decresceu ao longo do período experimental com diferenças entre as 
doses de nitrogênio. Os teores de PB aumentaram em função do incremento da 
adubação nitrogenada, embora parte dessa proteína seja indisponível (fração C) 
ou sujeita a perdas durantes os processos digestivos dos ruminantes (frações 
A+B1+B2). O segundo ano revelou resultados do capim-Mombaça com maiores 
teores de nitrogênio não protéico e fração B1, e menores das frações B3 e C. 
 
Palavras–chave: adubação nitrogenada, CNCPS, fracionamento da proteína, 
Panicum maximum 
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NITROGEN FRACTIONS OF MOMBAÇAGRASS SUBMITTED TO NITROGEN 
RATES DURING TWO YEARS OF EXPERIMENTATION   
 

 

ABSTRACT 
 
The protein characterization of the forage plants utilizing nitrogen fertilizer 
contributes as much to the prognostication of animal feed as to correct plant 
management since the development of this type of forage is undertaken in an 
indiscriminate way in intensified plant production systems. The present research 
aimed at evaluating the protein fractions of Mombaçagrass (Panicum maximum) 
submitted to rates of nitrogen for two years of experimentation, using a complete 
randomized block design, in split-plot in time scheme with four replications.  The 
rates of nitrogen were 0, 100, 300 and 500 kg/ha, in the form of ammonium 
sulfate, with 80% applied during the rainy season, and 20% during the dry season. 
The forage samples were taken every 30 days during the rainy season, and every 
60 to 90 days during the dry season, at a height of 0,40 m. In the first year, seven 
yields were made in the rainy season, and two in the dry season. In the second 
year, six yields were made in the rainy season, and three in the dry season. 
Contents of crude protein (CP) and of protein fractions by CNCPS system 
(fractions A, B1, B2, B3 and C in % of CP) were performed. CP contents decreased 
from the beginning to the end of the first year, but increased from the beginning to 
the end of the second year in all N rates, with the smallest value observed in the 
dry season. The fraction A of CP increased throughout the two years as a function 
of the rates of nitrogen fertilizer. However, the B1 fraction decreased throughout 
the first year in all rates, remaining practically constant during the second year. 
The sum of A+B1 fractions for the first year were of 23,2; 28,0; 27,3; 28,3,  and for 
the second year of 25,2; 30,1; 30,0; 31,1% for the nitrogen rates of 0, 100, 300 
and 500 kg/ha respectively. The B2 and C fractions presented significant results in 
the nitrogen rates and in the yield times with an increase of B2 fraction, from the 
beginning to the end of the experimental period, while C fraction decreased. As 
well, the  B3 fraction decreased throughout the experimental period with 
differences in the nitrogen rates. CP contents increased as a function of the 
increment in nitrogen rates, although a fraction of this protein (fraction C) is 
unavailable or subject to losses during the digestive process of ruminants 
(fractions A+B1+B2). The second year evidenced better quality in the 
Mombaçagrass, with higher amounts of NNP and B1 fraction, and smaller amounts 
of B3 and C fractions. 

Key-Words: CNCPS, protein fractioning, nitrogen fertilization, Panicum maximum   
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1 INTRODUÇÂO 
 

As características nutricionais que compõem as pastagens nos seus 

diversos sistemas de produção sofrem variações atribuídas às condições 

climáticas, práticas de manejo (dentre elas a adubação nitrogenada), a idade da 

planta, altura de corte, dentre outras. Essas características diferenciadas trazem 

respostas no processo digestivo dos ruminantes a uma amplitude que caminha de 

pontos negativos a positivo, refletindo no ganho produtivo tanto do animal como, 

conseqüentemente, do sistema de produção de ruminantes. 

A produção animal está relacionada diretamente à qualidade da dieta 

ingerida pelos animais (SANTOS, 2004). A importância da adubação nitrogenada 

na produção das plantas forrageiras, no sentido de aumentar a qualidade não é 

preconizada. No entanto, essa prática de manejo não deixa de ser necessária 

visando outros aspectos da produção, uma vez que o nitrogênio participa de 

diversos processos metabólicos da planta, como alocação de carboidratos e 

desenvolvimento foliar. 

Ao longo dos anos, houve considerável avanço na nutrição dos 

ruminantes, mas esse progresso, na maioria das vezes, baseou-se em métodos 

experimentais empíricos, que desconsideravam as múltiplas interações 

microbianas ruminais e tratavam o ecossistema ruminal como não-modelável 

(RUSSELL et al., 1992). Essencialmente, o problema consiste no entendimento e 

na utilização de modelos mecanicistas para descrever o relacionamento entre a 

composição bromatológica dos alimentos e a predição do desempenho da 

microbiota ruminal e do animal (VAN SOEST & FOX, 1992). 

Os alimentos utilizados nas dietas dos ruminantes devem ser 

fracionados para sua adequada caracterização (SNIFFEN et al., 1992). 

Recentemente, o “CNCPS - Cornell Net Carbohydrate and Protein System” 

propuseram o fracionamento dos constituintes protéicos e dos carboidratos com o 

objetivo de melhorar a sincronização da digestão ruminal, evitando perdas e 

otimizando o processo fermentativo (FOX et al., 1992; RUSSEL et al., 1992; 

SNIFFEN et al., 1992).  

O sistema “CNCPS” descreve que os alimentos são constituídos de 

proteínas, carboidratos, gorduras, matéria mineral e água, sendo que as proteínas 
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e carboidratos são subdivididos de acordo com suas características químicas, 

físicas e pela degradação ruminal e digestibilidade pós-ruminal. O sistema foi 

desenvolvido para avaliar dietas completas, visando minimizar as perdas de 

nutrientes e maximizar a eficiência de crescimento dos microrganismos ruminais 

pela sincronização da digestão ruminal de proteínas e carboidratos para que 

ocorra o máximo desempenho teórico dos microrganismos ruminais, a fim de 

reduzir as perdas no rúmen e estimar o escape de nutrientes (FOX et al., 1992; 

RUSSEL et al., 1992; MALAFAIA, 1997). 

As exigências em proteína metabolizável dos ruminantes são atendidas 

pela proteína microbiana sintetizada no rúmen e pela proteína dietética que 

escapa da fermentação ruminal, tornando a nutrição protéica dos ruminantes 

bastante complexa, quando comparada à dos não-ruminantes (VAN SOEST, 

1994; BRODERICK, 1995). 

O avanço do conhecimento na nutrição de ruminantes, principalmente 

com utilização de plantas forrageiras submetidas a fatores como os climáticos e 

de manejo proporciona melhorias acentuadas nas avaliações dos alimentos a 

serem utilizados a fim de maximizar o seu uso pelo animal. Diante desse 

contexto, o presente trabalho objetivou avaliar as frações nitrogenadas do capim-

Mombaça manejado sob doses de nitrogênio, ao longo de dois anos de 

experimentação.  

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi realizado no Departamento de Produção Animal da 

Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, localizado na latitude 16o 

35’ 00” S e longitude 49o 17’ 00” W, no município de Goiânia – GO, em solo 

classificado como Latossolo Vermelho Distrófico.  

A pastagem de capim-Mombaça foi implantada em 11 de setembro de 

2003 empregando-se uma taxa de semeadura de 1,6 kg/ha de SPV (sementes 

puras viáveis). Após o estabelecimento da pastagem procedeu-se ao corte de 

uniformização, retirada dos resíduos e alocação de 32 parcelas com 16 metros 

quadrados (4 m x 4 m), espaçadas de um metro e ocupando área total de 512 m2 
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(14 de setembro de 2003) e, em seguida realizou-se a aplicação do nitrogênio. Os 

tratamentos foram constituídos por quatro doses de nitrogênio na forma de sulfato 

de amônio (0, 100, 300 e 500 kg/ha), utilizando o delineamento de blocos 

completos ao acaso em parcelas subdivididas no tempo, com quatro repetições.  

A adubação nitrogenada foi parcelada em função da época do ano e do número 

de cortes pré-estabelecidos para cada estação. Desta forma, 80% das doses 

foram aplicados no período das águas, quando foram realizados sete cortes no 

primeiro ano e seis no segundo ano de avaliação, enquanto no período seco os 

20% restantes das doses preconizadas foram distribuídos nos dois cortes do 

primeiro ano e nos três cortes do segundo ano, caracterizando um período 

experimental de dois anos, ou seja, de 12 de dezembro de 2003 a 10 de 

dezembro de 2004 definido como primeiro ano e de 15 de janeiro de 2005 a 10 de 

dezembro de 2005 como segundo ano (Tabela 1). 

 

TABELA 1 – Datas dos cortes realizados durante o período experimental 
 1º Ano 2º Ano 

Número de cortes Período das águas 
1 12 de dezembro de 2003 15 de janeiro de 2005 
2 12 de janeiro de 2004 18 de fevereiro de 2005 
3 11 de fevereiro de 2004 19 de março de 2005 
4 12 de março 2004 16 de abril de 2005 
5 15 de abril de 2004 13 de novembro de 2005 
6 06 de novembro de 2004 10 de dezembro de 2005 
7 14 de dezembro de 2004 - 

 Período da seca 
1 08 de junho de 2004 14 de maio de 2005 
2 13 de agosto de 2004 12 de julho de 2005 
3 - 16 de outubro de 2005 

 

Os cortes de avaliação foram realizados a 0,40 m de altura, a cada 30 

dias no período chuvoso e de 60 a 90 dias no período seco. Após cada corte, 

procedeu-se o uniformização das parcelas com a utilização de ceifadeira costal, 

observando-se a altura residual, retirando-se em seguida o material cortado, para 

então, fazer a aplicação a lanço manualmente da adubação nitrogenada, 

conforme parcelamento pré-estabelecido. A adubação potássica de manutenção 

foi realizada com a aplicação de K2O de 15 kg/ha por tonelada de massa seca 

retirada da área, seguindo a recomendação de MONTEIRO (1995).  
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O material coletado foi acondicionado em saco plástico devidamente 

identificado de acordo com os tratamentos e imediatamente transportado para o 

laboratório, sendo pesado e, posteriormente retirada uma sub-amostra de 

aproximadamente 500 g, que foi colocada em estufa de ventilação forçada, em 

temperatura de 55/60ºC, por 72 horas, visando a determinação da matéria seca 

parcial. Posteriormente, as amostras foram moídas em moinho tipo Willey, com 1 

mm de abertura da malha da peneira para as análises do fracionamento da 

proteína. Essas determinações foram realizadas no Laboratório de Nutrição 

Animal do Departamento de Biologia e Zootecnia da Universidade Estadual 

Paulista no Campus de Ilha Solteira - SP (FE/UNESP).  

Foram determinados os teores de matéria seca (MS) e de proteína 

bruta (PB) segundo a metodologia descrita por SILVA & QUEIROZ (2002). As 

determinações de nitrogênio não protéico (NNP), nitrogênio insolúvel em 

detergente neutro (NIDN) e em detergente ácido (NIDA) foram executadas 

segundo a metodologia descrita por LICITRA et al. (1996) e o nitrogênio 

solúvel (NS) de acordo com KRISHNAMOORTHY et al. (1982). 

As frações de proteína foram calculadas de acordo com o sistema 

“CNCPS” de Cornell (SNIFFEN et al., 1992). A proteína foi analisada e 

calculada para as cinco frações, ou seja, frações A, B1, B2, B3 e C em 

porcentagem da proteína bruta. 

A fração A, constituída de compostos nitrogenados não-protéicos 

(NNP) foi determinada pela diferença entre o nitrogênio total e o nitrogênio 

insolúvel em ácido tricloracético (TCA). A fração B1 referente às proteínas 

solúveis rapidamente degradas no rúmem, foi obtida pela diferença entre o 

nitrogênio solúvel em tampão borato fosfato (TBF) e o NNP. As frações B2 e 

B3, constituídas pelas proteínas insolúveis com taxa de degradação 

intermediária e lenta no rúmem, foram determinadas pela diferença entre a 

fração insolúvel em TBF e, entre a fração do NIDN e, a NIDN e o NIDA, 

respectivamente. A fração C, constituída de proteínas insolúveis e 

indigeríveis no rúmem e intestinos, foi determinada pelo NIDA. 

Os resultados da proteína e das frações da proteína no primeiro e no 

segundo ano de experimentação foram submetidos à análise de variância pelo 
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procedimento PROC GLM do programa SAS (1986) e as médias comparada pelo 

teste de Tukey a 5% probabilidade. 

Durante a condução do experimento foram monitorados, mensalmente 

os dados de precipitação pluvial (mm), temperaturas média máxima e mínima (ºC) 

e luminosidade (h) coletados na estação meteorológica da Escola de Agronomia e 

Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), cujos 

valores são mostrados na Figura 1. 
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FIGURA 1 - Dados meteorológicos da estação meteorológica da Escola de 
Agronomia da Universidade Federal de Goiás, no período de 
novembro de 2003 a dezembro de 2005  

Fonte: Estação meteorológica da EA/UFG  

 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Os teores de proteína bruta (PB) determinados em função das doses de 

nitrogênio, no decorrer dos meses de experimentação encontram-se na Tabela 2. 

Observou-se diferença significativa entre as doses de nitrogênio nos meses de 

abril, agosto e dezembro do primeiro ano com variação de 6,68 a 9,80% e os 

maiores teores na dose de 500 kg/ha e mais baixo na ausência de adubação 

nitrogenada, respectivamente. No segundo ano, também foi evidenciado diferença 

significativa entre as doses de nitrogênio em praticamente todos os meses de 

experimentação (exceto em janeiro, fevereiro e março) com variação de 6,60 a 

15,15%, com maiores teores na dose de 500 kg/ha e o menor na não-aplicação 

de nitrogênio, respectivamente. Nos meses de agosto (primeiro ano) e julho 
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(segundo ano) a planta forrageira não produziu massa seca para coleta de 

material e posterior análise, de tal forma que não se obteve resultado para a PB 

nesses meses. 

Os teores de PB acima de 7% determinados em alguns meses na dose 

0 kg/ha de N, tanto no primeiro como segundo ano de experimentação podem ser 

devido às condições de solo, que apresentava alto teor de matéria orgânica em 

sua fase de implantação, em adição à deposição de material senescente pela 

planta forrageira, que provavelmente era decomposto, mineralizado e aproveitado 

(absorvido) pela planta. Os menores teores de PB que chegaram a valores 

inferiores a 7%, alcançados principalmente na não-aplicação de nitrogênio em 

alguns meses do período das águas (novembro e dezembro de 2004) e do 

período da seca (agosto de 2004) nas demais doses, não garantem, segundo 

MINSON (1995), os níveis mínimos de proteína na dieta necessário ao 

crescimento e desenvolvimento de microrganismos ruminais, responsáveis pela 

degradação dos nutrientes oriundos da fração fibrosa da forrageira, tendo como 

conseqüência decréscimo nas taxas de digestão e de passagem, afetando 

negativamente o consumo de matéria seca. Assim, indica a necessidade de 

suplementação protéica aos animais. 

No decorrer do experimento, os teores de PB apresentaram decréscimo 

do início para o final do primeiro ano em todas as doses de nitrogênio, sendo as 

menores porcentagens evidenciadas nos meses de junho e agosto por se tratar 

do período da seca, época em que as condições climáticas afetaram a 

composição da planta forrageira por interferência nos processos metabólicos; por 

meio do envelhecimento da célula vegetal, maior deposição de parede 

secundária, aumento dos constituintes da parede celular e diminuição do teor de 

PB por diluição. 

No mês de novembro o declínio no teor de PB pode ser atribuído a 

resíduo de material velho da planta (material senescente), visto que, do corte 

anterior (agosto) até o de novembro transcorreram 90 dias de produção 

estagnada da planta forrageira. No inicio do período das chuvas realizou-se a 

adubação nitrogenada em que a planta voltou a produzir massa, assim, esta 

forrageira foi constituída de material senescente em somatória com o que ela 

produziu.  



 

 

73

De maneira geral, a queda do teor de PB no período das águas pode 

estar relacionada às condições climáticas, como a baixa insolação observada nos 

meses de janeiro (66,1 h) e fevereiro (99,1 h) e baixas temperaturas noturnas 

(abaixo de 15ºC) nos meses de fevereiro e março. Em adição, uma possível 

deficiência de nitrogênio no solo, uma vez que maiores produções foram obtidas 

nesse ano (aumento de carboidratos) e assim com o tempo diluiu ainda mais os 

teores de PB na planta. 

 

TABELA 2  - Teor de proteína bruta (PB) no capim-Mombaça submetido a doses 
de nitrogênio, ao longo do primeiro e segundo ano de 
experimentação 

Meses Doses de nitrogênio (kg/ha) 
1º ano 0 100 300 500 Média 

Dez – 03 11,14Aa 12,32Aa 10,98Aa 12,64Aa 11,77 
Jan – 04 9,93Aba 10,34ABa 10,09Aa 11,01ABa 10,34 
Fev – 04 10,11Aba 10,90ABa 10,09Aa 11,57Aa 10,67 
Mar – 04 9,48Aba 9,49Ba 9,54ABa 11,18ABa 9,93 
Abr – 04 8,93BCab 8,61BCab 7,53Cb 9,80BCa 8,72 
Jun – 04 7,09CDa 7,20CDa 7,55Ca 8,55Ca 7,60 
Ago – 04 - 6,82CDb 7,62Cb 9,25BCa 7,89 
Nov – 04 6,68Da 6,56Da 5,74Ca 6,57Da 6,39 
Dez – 04 6,70Dab 6,35Db 7,89BCab 8,42Ca 7,34 

Média 8,76 8,73 8,56 9,89  
2º Ano      

Jan – 05 8,07Aba 7,54Ba 8,02DEa 8,70Ea 8,08 
Fev – 05 7,43Aba 9,04Aa 7,86DEa 8,89Ea 7,80 
Mar – 05 9,11Aa 9,48Aa 9,94BCa 10,50Da 9,76 
Abr – 05 8,17ABab 7,12Bb 7,76Eb 9,40Ea 8,11 
Mai – 05 8,54Ac 10,40Ab 10,92ABb 15,15Aa 11,25 
Jul – 05 - 7,20Bb 8,17CDab 9,13Ea 8,17 
Out – 05 6,60Bb 9,87Aa 10,85Aba 11,11Da 9,61 
Nov – 05 8,24ABb 9,38Ab 11,38ABa 12,43Ca 10,36 
Dez – 05 9,03Ab 9,61Ab 11,63Aa 13,61Ba 11,05 

Média 8,15 8,63 9,65 10,99  
Médias seguidas de mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 

Para o segundo ano, a situação foi praticamente inversa uma vez que 

foi observado aumento nos teores de PB no decorrer dos meses de 

experimentação, exceto no período da seca para o mês de junho devido à 

influência dos fatores climáticos. O maior teor de PB encontrado foi no mês de 

maio, para a dose de nitrogênio de 500 kg/ha (Tabela 2). Esse fato pode estar 



 

 

74

relacionado ao efeito residual da adubação nitrogenada em adição ao nitrogênio 

aplicado após cada corte.     

A interação entre as doses de nitrogênio aplicadas e os cortes no 

primeiro e no segundo ano foi significativa para a fração A (NNP) (Tabela 3). Essa 

fração solúvel, que é composta basicamente de amônia, peptídeos e 

aminoácidos, aumentou no decorrer dos meses de experimentação. Nos meses 

de novembro de 2004, janeiro de 2005 e outubro de 2005, embora se tenham 

registrado um ligeiro decréscimo da fração A, os maiores valores superaram 

aqueles determinados nos primeiros meses do primeiro e do segundo ano.  

Em média, a fração A aumentou de 18,13% de dezembro de 2003 para 

24,72% em dezembro de 2004, indicando que houve um acréscimo de 26,66% na 

fração A. Os maiores teores dessa fração foram observados no mês de agosto de 

2004 com valor médio das doses de nitrogênio de 27,20% (exceção na parcela 

não-adubada). Isso leva a inferir, que além do nitrogênio proveniente do 

fertilizante ou do material orgânico depositado pela forrageira, tal fato pode ser 

resultante da translocação de amônia, peptídeos e aminoácidos das partes mais 

velhas para as mais novas da planta forrageira. Essa translocação pode ser 

direcionada à formação de sementes, traduzida pelo elevado índice de 

inflorescência nos meses de abril, junho e de agosto, época que diminui o 

comprimento do dia e a incidência de luz, e que segundo SANTOS et al. (1999), 

nessas condições a planta entra na sua fase reprodutiva. 

No segundo ano a média da fração A nas doses de nitrogênio para o 

mês de janeiro foi de 21,10% e em dezembro de 2005 foi de 27,40% (Tabela 3) 

com aumento de 23% do início para o final do ano. No entanto, o maior valor 

obtido foi no mês de julho com 34,10% (média das doses de nitrogênio de 100, 

300 e 500 kg/ha). O acúmulo de NNP nesse mês do período da seca corrobora o 

do primeiro ano, e é atribuído à grande translocação do nutriente, que vai das 

partes mais velhas para as partes mais novas da planta. Em geral, isso evidencia 

o aproveitamento do nitrogênio pela planta forrageira, do nitrogênio residual e do 

nitrogênio mineralizado proveniente de material orgânico depositado pela própria 

forrageira.  

Entre as doses de nitrogênio houve diferenças significativas em grande 

parte do decorrer dos meses de experimentação, observando-se de forma mais 
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clara acréscimos da fração A da não-aplicação de nitrogênio para a dose de 500 

kg/ha nos meses de dezembro de 2003, janeiro e junho de 2004, bem como na 

maioria dos meses do segundo ano. Esses fatos indicam que o acréscimo do 

nitrogênio ao solo leva ao aumento da fração A, devido à maior presença de 

aminoácidos livres e peptídeos de cadeias menores no tecido da planta, mas a 

resposta estaria muito relacionada aos efeitos fisiológicos de crescimento da 

planta pela interferência dos fatores climáticos na translocação do NNP. 

 

TABELA 3 - Fração A no capim-Mombaça submetido a doses de nitrogênio, ao 
longo do primeiro e segundo ano de experimentação 

Meses Doses de nitrogênio (kg/ha) 
1º ano 0 100 300 500 Média 

Dez – 03 14,02Ed 17,58Ec 18,75Db 22,18Da 18,13 
Jan – 04 7,55Fd 10,14Fc 16,83Eb 19,68Ea 13,55 
Fev – 04 20,30CDa 20,53Da 15,63Fb 21,54Da 19,50 
Mar – 04 20,47Cb 18,65Ec 23,36Ca 21,53Db 21,00 
Abr – 04 27,48Aa 25,63Bbc 24,57Bc 26,62Bab 26,07 
Jun – 04 23,84Bc 23,34Cc 25,67Ab 28,26Aa 25,28 
Ago – 04 - 29,60Aa 24,47Bc 27,54ABb 27,20 
Nov – 04 19,27Db 22,58Ca 19,78Db 23,62Ca 21,31 
Dez – 04 24,59Bab 25,48Ba 24,28BCb 24,54Cab 24,72 

Média 19,69 21,50 21,48 23,95  
2º Ano      

Jan – 05 21,31Eb 26,10DEa 19,32Ec 17,54Gd 21,07 
Fev – 05 22,35Dc 25,35EFb 25,71Cb 27,49Da 25,23 
Mar – 05 23,43Db 20,58Gc 26,10Ca 26,57Da 24,17 
Abr – 05 21,99Ec 24,99Fa 23,78Db 23,23Fb 23,50 
Mai – 05 26,38Cb 26,53Db 29,78Ba 30,06Ca 28,19 
Jul – 05 - 34,25Aa 33,53Aa 34,48Ba 34,09 
Out – 05 25,61Cb 25,15EFb 26,16Cb 35,65Aa 28,14 
Nov – 05 32,37Aa 28,34Cc 26,63Cd 29,69Cb 29,26 
Dez – 05 28,30Bb 29,63Ba 26,38Cc 25,38Ec 27,42 

Média 25,22 26,77 26,38 27,79  
Médias seguidas de mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 

 

As maiores porcentagens da fração A podem resultar em perdas 

nitrogenadas no rúmem quando a dieta dos animais não contiver adequado 

suprimento de carboidratos solúveis. Assim, conhecendo a variabilidade dessa 

fração na forragem e a ingestão de MS a partir da mesma é possível ajustar a 

dieta dos animais. RUSSEL et al. (1992) afirmaram que os microrganismos 
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ruminais fermentadores de carboidratos estruturais, apesar de utilizarem amônia 

como fonte de nitrogênio, altas proporções de NNP podem resultar em maiores 

perdas nitrogenadas devido à falta do esqueleto de carbono (proveniente dos 

carboidratos) prontamente disponível para efetivar a síntese de proteína 

microbiana. Em adição, as fontes de isoácidos (ácidos graxos de cadeia 

ramificada), que são indispensáveis ao adequado metabolismo microbiano dos 

ruminantes (GOMES JÚNIOR et al, 2002). 

Essas perdas de nitrogênio, segundo OWENS & ZINN (1988), são via 

amônia e podem ser recicladas para o rúmen; contudo, grande parte é 

metabolizada e retida no organismo do animal. Esse processo gasta energia e é 

denominado de custo da uréia. A reciclagem da uréia para o rúmem pode ocorrer 

por duas vias: saliva ou parede ruminal, e essa última, é realizada devido a 

urease produzida pelos microrganismos, uma vez que o tecido animal não a 

produz. Assim, quanto menor o teor de PB na dieta, maior a reciclagem de 

nitrogênio na forma de uréia proveniente do fígado para o rúmen.              

A fração B1 da proteína, que também é solúvel e faz parte da proteína 

verdadeira com rápida taxa de degradação no rúmen encontra-se na Tabela 4. As 

doses de nitrogênio contribuíram para a disponibilização da proteína solúvel, 

apresentando diferença significativa entre se no primeiro e no segundo ano de 

experimentação. Provavelmente seu efeito será maior nas características de 

produção de massa da forragem, do que nesse atributo do valor nutritivo, pois há 

diluição com a quantidade de carboidratos produzidos pela forrageira. A não-

aplicação de nitrogênio em alguns meses de experimentação resultou em maiores 

porcentagens da fração B1 (dezembro de 2003, janeiro de 2004, fevereiro e 

outubro de 2005) e até iguais (fevereiro de 2004, abril, novembro e dezembro de 

2005) em relação as demais doses de nitrogênio, indicando que a planta 

forrageira possivelmente utilizou o nitrogênio proveniente do material orgânico do 

solo, para seu crescimento e composição.  

 Verificou-se que a fração B1 apresentou valores que oscilaram no 

decorrer dos meses de experimentação em todas as doses de nitrogênio. 

Contudo, as maiores porcentagens foram evidenciadas nos meses de março e 

abril do primeiro ano e março do segundo ano. Assim, os valores médios 

observados foram de 3,53; 5,12; 5,53; 8,32; 10,08; 3,61; 5,67; 4,65 e 3,70% para 
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os meses de dezembro de 2003, janeiro, fevereiro, março, abril, junho, agosto, 

novembro e dezembro de 2004, respectivamente e de 4,29; 2,88; 7,36; 1,48; 3,75; 

2,93; 2,53; 2,83 e 2,18% para os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 

julho, outubro, novembro e dezembro de 2005, respectivamente.  
 

TABELA 4 - Fração B1 no capim-Mombaça submetido a doses de nitrogênio ao, 
longo do primeiro e segundo ano de experimentação 

Meses Doses de nitrogênio (kg/ha) 
1º ano 0 100 300 500 Média 

Dez – 03 5,92Ba 3,04Dc 4,27CDab 0,90Dc 3,53 
Jan – 04 9,90Aa 6,50BCb 1,63Dc 2,47Dc 5,13 
Fev – 04 5,98Ba 5,14BCa 6,03BCa 4,97BCa 5,53 
Mar – 04 10,33Aa 11,55Aa 5,68BCb 5,74ABb 8,33 
Abr – 04 11,91Aa 12,86Aa 7,88Bb 7,68Ab 10,08 
Jun – 04 2,14Cb 2,62Db 6,44BCa 3,25CDb 3,61 
Ago – 04 - 6,93BCb 10,29Aa 5,47ABb 7,56 
Nov – 04 2,86Cb 4,07CDab 6,15BCa 5,50ABa 4,65 
Dez – 04 2,34Cb 5,46BCa 3,94CDab 2,95CDb 3,70 

Média 6,42 6,47 5,81 4,33  
2º Ano      

Jan – 05 4,68ABa 1,48Cb 5,33Ba 5,66ABa 4,29 
Fev – 05 5,41ABa 2,46BCb 1,38Dc 2,27DEb 2,88 
Mar – 05 6,09Ab 7,17Aab 9,17Aa 6,99Ab 7,36 
Abr – 05 1,37Ca 1,34Ca 2,10CDa 1,12Ea 1,48 
Mai – 05 1,65Cb 8,47Aa 3,12CDb 1,78DEb 3,75 
Jul – 05 - 3,66Ba 3,58BCa 4,48BCa 3,91 
Out – 05 4,10ABa 1,36Cb 3,20CDab 1,46DEb 2,53 
Nov – 05 2,98BCa 1,98BCa 3,25CDa 3,10CDa 2,83 
Dez – 05 1,96Ca 1,42Ca 1,93CDa 3,40CDa 2,18 

Média 3,53 3,26 3,67 3,36  
Médias seguidas de mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 

O processo de expansão da parede celular (primária e secundária) com 

consequente crescimento e desenvolvimento da planta, ocorre a translocação do 

nitrogênio solúvel como resposta do metabolismo vegetal a outras partes da 

planta em formação, promovendo diversas reações químicas que transformam 

parte desse nitrogênio em proteína verdadeira insolúvel. Assim, menor quantidade 

de fração B1 fica na planta. 

A fração B1 tem pouca importância em gramíneas forrageiras, pois 

segundo BALSALOBRE et al. (2003), normalmente representa valores menores 

que 10% da proteína total. Porém, quando somada à fração A, que também é 
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solúvel, esse conceito é visto de outra forma, uma vez que, quanto maiores os 

valores dessa soma, tanto maior será a necessidade de suprimento de 

carboidratos de rápida degradação para o adequado sincronismo da fermentação 

de carboidratos e proteínas no rúmen (RIBEIRO et al., 2001). Verifica-se que a 

soma das frações A+B1 no primeiro ano foram de 23,21; 27,97; 27,29 e 28,28% 

para as doses de nitrogênio de 0, 100, 300 e 500 kg/ha, respectivamente. Isso 

implica em mais nitrogênio solúvel disponível no rúmen e que os microrganismos 

ruminais que utilizam carboidratos não-estruturais podem ser aumentados. 

As porcentagens de fração B1 no segundo ano (fevereiro, abril, maio, 

julho, novembro e dezembro) estão abaixo das encontradas, em alguns meses do 

primeiro ano, o que se pode atribuir ao possível deficiência de nutrientes no solo 

que resultou em efeito no processo de absorção de nitrogênio pela planta e à 

produção de proteína não solúvel, uma vez que nesse ano também ocorreram 

menores produções de massa da forragem. A soma das frações A + B1 para o 

segundo ano foi de 25,25; 30,06; 30,05 e 31,15% para as doses de nitrogênio de 

0, 100, 300 e 500 kg/ha, respectivamente. Assim como no primeiro ano, também 

resultou em maiores quantidades de nitrogênio solúvel para o crescimento dos 

microrganismos do rúmen. 

A interação entre as doses de nitrogênio e as épocas de corte foi 

significativa para a fração B2 (proteína insolúvel com taxa de degradação 

intermediária) (Tabela 5). Observaram-se oscilações no decorrer dos meses de 

experimentação, com aumento do início para o final do primeiro ano em todas as 

doses de nitrogênio, e no segundo ano, essa resposta foi menos oscilante tanto 

entre as doses de N como entre as épocas de corte.  

As maiores porcentagens da fração B2 obtidas no segundo ano de 

experimentação servem, tanto como fonte de aminoácidos e peptídeos no rúmen, 

como também no intestino delgado. O menor valor obtido representa o menor 

suprimento de ácidos graxos de cadeia ramificada (isoácidos), exigidos pelos 

microrganismos do rúmen para seu crescimento (RUSSELL et al., 1992) e, 

concomitantemente, menor escape de proteína verdadeira potencialmente 

digerível para o intestino, que constitui importante fonte de ácidos aminados para 

o hospedeiro, principalmente a pasto (VAN SOEST, 1994).  
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TABELA 5 - Fração B2 no capim-Mombaça submetido a doses de nitrogênio ao, 
longo do primeiro e segundo ano de experimentação 

Meses Doses de nitrogênio (kg/ha) 
1º ano 0 100 300 500 Média 

Dez – 03 20,28Ca 14,17CDb 14,73BCb 20,49Aa 17,42 
Jan – 04 11,90Dab 12,75Da 14,65BCa 8,33Db 11,91 
Fev – 04 10,19DEb 12,97Dab 15,72BCa 12,81BCab 12,92 
Mar – 04 18,28Ca 17,05BCab 14,42BCb 14,38BCb 16,03 
Abr – 04 7,03EFb 11,51Da 13,77Ca 12,10BCba 11,10 
Jun – 04 5,13Fc 21,56Aa 13,86Cb 11,96CDb 13,13 
Ago – 04 - 13,17Da 14,13BCa 15,01BCa 14,10 
Nov – 04 25,15Ba 21,54Aab 20,31Ab 14,93BCc 20,48 
Dez – 04 29,80Aa 18,16ABb 17,77ABb 19,59Ab 21,33 

Média 15,97 15,88 15,48 14,40  
2º Ano      

Jan – 05 23,24CDa 22,11ABa 19,77ABab 18,15ABb 20,82 
Fev – 05 24,64BCa 22,27ABab 20,89Ab 19,99ABb 21,95 
Mar – 05 26,22BCa 23,92ABa 16,06Bb 16,97Bb 20,80 
Abr – 05 30,55Aa 25,64Ab 22,72Abc 20,66Ac 24,89 
Mai – 05 25,41BCa 19,77Bb 16,63Bb 17,27Bb 19,77 
Jul – 05 - 20,99Ba 21,65Aa 20,00Aba 20,89 
Out – 05 22,82CDa 23,83ABa 20,65Aa 12,94Cb 20,06 
Nov – 05 20,66Da 20,03Ba 20,80Aa 20,93Aa 20,61 
Dez – 05 27,04Aba 22,50ABb 22,52Ab 21,20Ab 23,32 

Média 25,07 22,34 20,19 18,68  
Médias seguidas de mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 

Os ruminantes ingerindo forragens, cuja fração protéica apresenta maiores 

proporções das frações A, B1 e B2, poderão exacerbar o escape de nitrogênio 

amoniacal pelo epitélio ruminal, especialmente nos casos em que as taxas de 

degradação das frações B1 e B2 forem elevadas. Em tais situações, a adição de fonte 

energética de rápida degradação pode reduzir as perdas nitrogenadas ruminais e 

melhorar o desempenho animal devido ao aumento da síntese de proteína 

microbiana no rúmen (MALAFAIA et al., 1997). Nas doses de nitrogênio de 0, 100, 

300 e 500 kg/ha, os valores dessas frações somadas no primeiro ano foram de 

37,41; 43,85; 42,77 e 42,68% e no segundo ano de 47,85; 52,37; 50,24 e 49,83% da 

PB, respectivamente. Assim, apenas as doses de 100 e 300 kg/ha de N no segundo 

ano apresentaram mais de 50% da PB na soma das frações A+B1+B2. 
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A interação entre as doses de nitrogênio e as épocas de corte foi 

significativa para a porção da proteína insolúvel com taxa de degradação lenta 

(fração B3) no primeiro e segundo ano de experimentação (Tabela 6). Observou-se 

que essa fração constituída pela proteína associada ao FDN (fração B3) decresceu 

ao longo dos meses do primeiro ano com variação de 25,69 a 48,98%. Entre as 

doses de nitrogênio a fração B3 apresentou valores oscilantes com incremento do 

nitrogênio no solo. O segundo ano evidenciou maiores valores no mês de janeiro e, 

menor no mês de julho; contudo foi observado que as porcentagens da fração B3 

manteve-se praticamente constante até o final do ano. Houve aumento da fração B3 

com aplicação de nitrogênio, sendo que os maiores valores foram evidenciados 

na maior dose (500 kg/ha) com exceção do mês de janeiro que não apresentou 

diferença significativa entre as doses de nitrogênio. Os valores da fração B3, em 

função das doses de nitrogênio 0, 100, 300 e 500 kg/ha foram de 30,07; 34,27; 

35,70 e 36,48%, respectivamente.  

A variação nos valores da fração B3, que representa a proteína de maior 

proporção na planta é atribuída à maior ou à menor ligação da proteína aos 

constituintes da parede celular da planta (nitrogênio aderido à fibra em detergente 

neutro - FDN), como resposta fisiológica ao crescimento da célula vegetal que é 

afetada pelas condições climáticas uma vez que, quanto mais densa for a parede 

celular, mais proteína poderá estar ligada a ela. 

A adubação nitrogenada contribuiu para o aumento da fração B3 na 

maioria dos meses de experimentação, principalmente do segundo ano, com 

provável utilização de nitrogênio residual pela planta. Esse fato está diretamente 

relacionada aos processos extensão e expansão células vegetais para o 

crescimento da planta forrageira. 

A fração B3, representada principalmente pelas extensinas, prolaminas 

e proteínas desnaturadas, ou seja, proteínas ligadas à parede celular e que 

apresentam taxa de degradação lenta e portanto, elevado escape do rúmen, são 

fontes de aminoácidos no intestino delgado. Assim, os resultados encontrados 

nas doses de nitrogênio (0, 100, 300 e 500 kg/ha) no primeiro e no segundo ano 

de experimentação indicam, maior aproveitamento de aminoácidos no intestino 

delgado para as maiores doses de nitrogênio. 
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TABELA 6 - Fração B3 no capim-Mombaça submetido a doses de nitrogênio ao, 
longo do primeiro e segundo ano de experimentação  

Meses Doses de nitrogênio (kg/ha) 
1º ano 0 100 300 500 Média 

Dez – 03 40,81Cb 45,48Ba 45,48Aba 42,23Cb 43,50 
Jan – 04 51,31Aa 50,33Aa 46,71Ab 47,57Ab 48,98 
Fev – 04 47,44Ba 45,39Ba 45,34Aba 42,75BCb 45,23 
Mar – 04 36,63Dc 39,61Cb 43,25Ba 45,16Aba 41,16 
Abr – 04 36,76Da 33,50DEb 34,11DEb 34,88EFab 34,81 
Jun – 04 51,13Aa 33,86DEc 35,23Dc 38,42Db 39,66 
Ago – 04 - 32,68Eb 32,74Eb 37,32DEa 34,25 
Nov – 04 36,79Da 35,68Da 35,03DEa 34,29Fa 35,45 
Dez – 04 30,08Ec 34,49DEb 38,07Ca 34,65Fb 34,32 

Média 41,37 39,02 39,55 39,70  
2º Ano      

Jan – 05 37,90Aab 36,01ABb 39,53Aa 39,92Aba 38,34 
Fev – 05 33,76Ba 32,82Ca 34,28Ca 32,25Da 33,28 
Mar – 05 33,96Bb 37,97Aa 34,55Cb 37,75BCa 36,06 
Abr – 05 33,23Bb 33,80Bb 38,38Aba 39,92Aba 36,33 
Mai – 05 33,23Bc 33,00Cc 37,90ABb 41,03Aa 36,29 
Jul – 05 - 26,07Da 28,62Da 28,33Ea 27,67 
Out – 05 32,67Bb 36,62ABa 37,63Aba 35,61Ca 35,63 
Nov – 05 32,38Bb 35,83ABa 33,64Cab 35,70Ca 34,39 
Dez – 05 32,54Bb 36,31ABab 36,48BCab 37,78BCa 36,03 

Média 33,83 34,27 35,67 36,48  
Médias seguidas de mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 

As frações A, B3 e C que somadas representam cerca de 70% da 

proteína da planta forrageira, possuem limitações de utilização pelos ruminantes, 

o que significa que, apesar de altos teores de proteína encontrados nessa planta 

forrageira, poderá, em algum momento após o consumo pelos animais, haver 

déficit ruminal de proteína (BALSALOBRE et al., 2003). As reduções das 

porcentagens das frações B2 e B3 são de grande importância para a degradação 

da fibra e a eficiência de crescimento microbiano em animais que estão 

consumindo dietas com baixo teor de proteína bruta (VIEIRA et al., 2000). Nesse 

sentido, SULTAN et al. (1992) verificaram que o fornecimento deste tipo de 

proteína em grande quantidade promoveria maior aporte de aminoácidos ao 

intestino delgado, menores teores de nitrogênio amoniacal ruminal e maior 

conservação do nitrogênio consumido, em relação a outras fontes mais 

rapidamente degradáveis, por causa da maior reciclagem endógena. 
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A interação entre as doses de nitrogênio e as épocas de corte, foi 

significativa para a porção de proteína insolúvel não degradada no rúmen e no 

intestino, ou seja, fração C (Tabela 7). No primeiro ano, houve pico dessa fração, 

principalmente nas doses de nitrogênio de 100, 300 e 500 kg/ha no mês de 

janeiro e a partir daí decresceu até o mês de março, voltando a subir no mês de 

abril e, decrescendo no final do ano (dezembro). 

 

TABELA 7 - Fração C no capim-Mombaça submetido a diferentes doses ao longo 
do primeiro e segundo ano de experimentação 

Meses Doses de nitrogênio (kg/ha) 
1º ano 0 100 300 500 Média 

Dez – 03 18,97Aab 19,74ABa 16,78BCb 14,20Cc 17,42 
Jan – 04 19,36Ab 20,27Aab 20,18Aab 21,94Aa 20,44 
Fev – 04 16,09BCa 15,96Ca 17,28BCa 17,33Ba 16,82 
Mar – 04 14,29Ca 13,14Da 13,30Da 13,18Ca 13,48 
Abr – 04 16,82Bb 16,50Cb 19,68Aa 18,71Bab 17,93 
Jun – 04 17,76Aba 18,62ABa 18,80Aba 18,11Ba 18,32 
Ago – 04 - 17,62BCa 18,37Aba 14,66Cb 16,89 
Nov – 04 15,34BCc 16,13Cc 18,73ABb 21,66Aa 18,12 
Dez – 04 13,19Cc 16,41Cab 15,94Cb 18,27Ba 15,95 

Média 16,55 17,15 17,67 17,63  
2º Ano      

Jan – 05 12,89BCc 14,29BCbc 16,04ABb 18,73Aa 15,49 
Fev – 05 13,84ABb 17,09Aa 17,73Aa 17,99Aa 16,66 
Mar – 05 10,29DEb 10,37Eb 14,12CDa 11,71Db 11,62 
Abr – 05 12,86BCb 14,23BCab 13,03Db 15,06Ba 13,79 
Mai – 05 13,32Aba 12,22Da 12,57Da 9,85Fb 11,99 
Jul – 05 - 15,03BCa 12,62Db 12,71CDb 13,45 
Out – 05 14,80Aa 13,04CDab 12,36Db 14,35BCa 13,64 
Nov – 05 11,62CDc 13,82CDb 15,68BCa 10,58EFb 12,92 
Dez – 05 9,16Ec 10,14Eb 12,70Da 12,23DEa 11,06 

Média 12,35 13,36 14,09 13,69  
Médias seguidas de mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 

Na transição para o segundo ano, os resultados da fração C 

apresentaram oscilações nas doses de nitrogênio de 100 e 300 kg/ha e, e nas 

demais doses observaram-se menores resultados para a não-aplicação de 

nitrogênio e maiores para 500 kg/ha. No mês de março de 2005, constatou-se 

nova queda dessa fração, a qual apresentou baixas oscilações na transição do 

período das águas para o da seca e deste até o início da águas seguinte, quando 

voltou a cair. 
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O comportamento da fração C, possivelmente foi ocasionado pela 

influência das condições climáticas, com relevância para o mês de janeiro de 

2004 que apresentou maiores porcentagens, principalmente pela baixa radiação 

solar (Figura 1) resultando, em maior espessamento da parede celular, 

principalmente a secundária e, como consequência maior produção de lignina 

ligar ao nitrogênio (Tabela 7). Segundo FUKSHINMA (2007), a relação entre o 

conteúdo de lignina e digestibilidade é inversa: à medida que se aumenta o teor 

de lignina, menor a é digestibilidade da matéria seca da forrageira. 

A queda da fração C ao longo do período experimental nas doses de 

nitrogênio é relevante no processo de nutrição animal, uma vez que, segundo 

CABALLERO et al. (2001), o aumento desta fração constitui um dos efeitos mais 

negativos e tem como característica promover a redução da fração 

potencialmente degradável (fração B2). Contudo, a combinação do nitrogênio com 

a lignina resulta em complexos de tanino, e/ou produtos de Maillard, que são 

altamente resistentes aos ataques das enzimas de origem microbiana e do 

hospedeiro. Portanto, essa fração não pode ser degradada no rúmen, como 

também não fornecem aminoácidos para serem absorvidos no intestino delgado 

(KRISHNAMOORTHY et al., 1982). 

 

 

4 CONCLUSÕES 
 

Os teores de PB aumentaram em função do incremento da adubação 

nitrogenada, embora parte dessa proteína seja indisponível (fração C) ou sujeita a 

perdas nos processo digestivo dos ruminantes (fração A+B1+B2). 

A adubação nitrogenada contribuiu para o aumento da fração A e 

decréscimo da B2 ao longo dos dois anos de experimentação. 

O segundo ano de experimentação evidenciou a melhor qualidade do 

capim Mombaça com maiores teores de NNP e fração B1 e, menores das frações 

B3 e C. 

Os fatores climáticos tiveram significativos efeitos nos teores das 

frações protéicas ao longo do primeiro e do segundo ano de experimentação, 

principalmente na fração C. 
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A maior proporção de N se encontra na parede celular, com 

aproximadamente 50%, indicando assim maiores necessidades de estudos em 

relação à cinética de degradação ruminal, para uma melhor caracterização do 

capim Mombaça. 
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CAPITULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A avaliação da qualidade química e biológica do sistema solo-planta em 

pastagem de capim-Mombaça, frente a aplicação de fertilizante nitrogenado, são 

utilizadas como ferramenta para subsidiar a análise de riscos e benefícios desse 

sistema de produção de plantas forrageiras, além de auxiliar na tomada de 

decisões para adequar o manejo produtivo de forma sustentável e com menos 

dano ao ambiente. 

Em estudos de sustentabilidade a possibilidade do monitoramento de 

bioindicadores do solo para avaliar o impacto das atividades agropecuárias pode 

e deve ser utilizado, ademais, experimentos nesta área merecem destaque, visto 

que evidenciam de forma real o manejo aplicado e contribuem para a formação de 

banco de dados nos ecossistemas de pastagem cultivada nas condições tropicais, 

principalmente no Cerrado. 

O conhecimento dos efeitos de ambiente, em conjunto ou isoladamente, 

tem ajudado no entendimento das possíveis interações entre os fatores 

climáticos. Entretanto, é importante explorar mais a combinação dos diversos 

fatores de manejo (fertilidade do solo, altura de corte, idade, etc) visando uma 

melhor qualidade das plantas forrageiras. 

As avaliações do teor de PB forrageiras com intensificação da 

adubação nitrogenada merecem estudos intensificados e detalhados, uma vez 

que, esses resultados podem ser altos e maiores que a exigência do animal. 

Contudo, esse fato poderá contribuir para conclusões equivocadas como a 

existência de proteína em excesso com relação à exigência nutricional do animal, 

porém boa parte dessa proteína não é degrada pelo animal, ou seja, a fração C. 
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ANEXO 1 - Níveis de significância para os efeitos das doses de nitrogênio e 
épocas de corte para a produção de massa seca mensal (PMSM) do 
capim-Mombaça 

Fontes de 
variação 

Variáveis 
PMSM 

1º ano 2º ano 
Doses * * 
Épocas * * 
Doses x Épocas * * 

significância de 5% (*)   
 
 
 
ANEXO 2 - Níveis de significância para os efeitos das doses de nitrogênio e 

épocas de coleta em solo sob cultivo de capim-Mombaça para a 
atividade enzimática total (AET), carbono da biomassa microbiana 
(CBM), nitrogênio da biomassa microbiana (NBM) e respiração basal 
(RB) 

 
Fontes de 
variação 

Variáveis 
AET CBM NBM RB 

Águas Seca Águas Secas Águas Secas Águas Secas 
Doses ns * * * * * * ns 
Épocas * * * * * * * * 
Doses x Épocas ns ns * * * * * ns 

Significância de 5% (*) e ns = não significativo  
 
 
 
ANEXO 3 - Níveis de significância para os efeitos das doses de nitrogênio e 

épocas de coleta em solo sob cultivo de capim-Mombaça para o 
quociente metabólico (qCO2), quociente microbiano (qmic) e nitrogênio 
microbiano (Nmic) 

 
Fontes de 
variação 

Variáveis 
qCO2 qmic Nmic 

Águas Secas Águas Secas Águas Secas 
Doses ns ns * * * * 
Épocas * * * * * * 
Doses x Épocas ns ns ns ns * * 

Significância de 5% (*) e ns = não significativo 
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ANEXO 4 - Níveis de significância para os efeitos das doses de nitrogênio e 
época de corte na proteína bruta (PB) do capim-Mombaça 

Fontes de 
variação 

Variáveis 
PB 

1º ano 2º ano 
Doses * * 
Épocas * * 
Doses x Épocas * * 

Significância de 5% (*) 
 
 
 
 
ANEXO 5 - Níveis de significância para os efeitos das doses de nitrogênio e 

época de corte para as frações nitrogenadas do capim-Mombaça 

 
Fontes de 
variação 

Teores em % da proteína bruta 
Fração A Fração B1 Fração B2 Fração B3 Fração C 
1° 

ano 
2° 

ano 
1° 

ano 
2° 

ano 
1° 

ano 
2° 

ano 
1° 

ano 
2° 

ano 
1° 

ano 
2° 

ano 
Doses * * * * * * * * * * 
Épocas * * * * * * * * * * 
Doses x Épocas * * * * * * * * * * 

Significância de 5% (*) 
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ANEXO 6 - Produção de massa seca mensal (PMS) do capim-Mombaça 

submetido a doses de nitrogênio, ao longo do primeiro e segundo 
ano de experimentação   



 

 

91

80

90

100

110

120

130

CR A1 S1 A2 S2 A3
Época de amostragem

A
E

T 
(m

g 
de

 D
A

F 
hi

dr
ol

is
ad

o/
kg

 d
e 

so
lo

 s
ec

o/
 h

a)

0
100
300
500

a

b

A

B

C

D

 
ANEXO 7 - Atividade enzimática total (AET) no solo sob cultivo do capim-

Mombaça, submetido a doses de nitrogênio durante dois anos de 
experimentação. Épocas de amostragem: Coleta referência (CR) - 
01 de novembro de 2003, período das águas 1 (A1) - 30 de abril de 
2004; período da seca 1 (S1) - 17 de julho de 2004; período das 
águas 2 (A2) - 24 novembro de 2004; período da seca 2 (S2) - 16 
agosto de 2005 e período das águas 3 (A3) - 01 de novembro de 
2005. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula (período das 
águas) e minúsculas (período da seca), não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade 
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ANEXO 8 - Carbono da biomassa microbiana (CBM) no solo sob cultivo do capim-

Mombaça, submetido a doses de nitrogênio, ao longo do primeiro e 
segundo ano de experimentação. Épocas de amostragem: Coleta 
referência (CR) - 01 de novembro de 2003, período das águas 1 (A1) - 
30 de abril de 2004; período da seca 1 (S1) - 17 de julho de 2004; 
período das águas 2 (A2) - 24 novembro de 2004; período da seca 2 
(S2) - 16 agosto de 2005 e período das águas 3 (A3) - 01 de 
novembro de 2005. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula 
(período das águas) e minúsculas (período da seca), não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
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ANEXO 9 - Nitrogênio da biomassa microbiana (NBM) no solo sob cultivo do 

capim-Mombaça, submetido a doses de nitrogênio ao longo do 
primeiro e segundo ano de experimentação. Épocas de amostragem: 
Coleta referência (CR) - 01 de novembro de 2003, período das 
águas 1 (A1) - 30 de abril de 2004; período da seca 1 (S1) - 17 de 
julho de 2004; período das águas 2 (A2) - 24 novembro de 2004; 
período da seca 2 (S2) - 16 agosto de 2005 e período das águas 3 
(A3) - 01 de novembro de 2005. Médias seguidas pela mesma letra 
maiúscula (período das águas) e minúsculas (período da seca), não 
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
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ANEXO 10 - Respiração basal (RB) no solo sob cultivo do capim-Mombaça, 

submetido a doses de nitrogênio ao longo do primeiro e segundo 
ano de experimentação. Épocas de amostragem: Coleta referência 
(CR) - 01 de novembro de 2003, período das águas 1 (A1) - 30 de 
abril de 2004; período da seca 1 (S1) - 17 de julho de 2004; 
período das águas 2 (A2) - 24 novembro de 2004; período da seca 
2 (S2) - 16 agosto de 2005 e período das águas 3 (A3) - 01 de 
novembro de 2005. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula 
(período das águas) e minúsculas (período da seca), não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
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ANEXO 11 - Quociente metabólico (qCO2) no solo sob cultivo do capim-Mombaça, 

submetido a doses de nitrogênio ao longo do primeiro e segundo 
ano de experimentação. Épocas de amostragem: Coleta referência 
(CR) - 01 de novembro de 2003, período das águas 1 (A1) - 30 de 
abril de 2004; período da seca 1 (S1) - 17 de julho de 2004; período 
das águas 2 (A2) - 24 novembro de 2004; período da seca 2 (S2) - 
16 agosto de 2005 e período das águas 3 (A3) - 01 de novembro de 
2005. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula (período das 
águas) e minúsculas (período da seca), não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade 
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ANEXO 12 - Quociente microbiano (qmic) no solo sob cultivo do capim-Mombaça, 

submetido a doses de nitrogênio ao longo do primeiro e segundo 
ano de experimentação. Épocas de amostragem: Coleta referência 
(CR) - 01 de novembro de 2003, período das águas 1 (A1) - 30 de 
abril de 2004; período da seca 1 (S1) - 17 de julho de 2004; período 
das águas 2 (A2) - 24 novembro de 2004; período da seca 2 (S2) - 
16 agosto de 2005 e período das águas 3 (A3) - 01 de novembro de 
2005. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula (período das 
águas) e minúsculas (período da seca), não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade 
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ANEXO 13 - Nitrogênio microbiano (Nmic) no solo sob cultivo do capim-Mombaça, 

submetido a doses de nitrogênio ao longo do primeiro e segundo 
ano de experimentação. Épocas de amostragem: Coleta referência 
(CR) - 01 de novembro de 2003, período das águas 1 (A1) - 30 de 
abril de 2004; período da seca 1 (S1) - 17 de julho de 2004; período 
das águas 2 (A2) - 24 novembro de 2004; período da seca 2 (S2) - 
16 agosto de 2005 e período das águas 3 (A3) - 01 de novembro de 
2005. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula (período das 
águas) e minúsculas (período da seca), não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade 
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ANEXO 14 - Teor de proteína bruta (PB) do capim Mombaça submetido a doses 

de nitrogênio, ao longo de dois anos de experimentação 
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ANEXO 15 - Fração A do capim Mombaça submetido a doses de nitrogênio, ao 

longo de dois anos de experimentação 
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ANEXO 16 - Fração B1 no capim-Mombaça submetido a doses de nitrogênio, ao 

longo de dois anos de experimentação 
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ANEXO 17 - Fração B2 no capim-Mombaça submetido a doses de nitrogênio ao 

longo de dois anos de experimentação 
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ANEXO 18 - Fração B3 no capim-Mombaça submetido a doses de nitrogênio ao 

longo de dois anos de experimentação 
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ANEXO 19 - Fração C no capim-Mombaça submetido a doses de nitrogênio ao 

longo de dois anos de experimentação 
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ANEXO 20 - Análise química do solo sob capim mombaça realizadas após o 
término do experimento 

 Doses de nitrogênio (kg/ha) 
Atributos 0 100 300 500 
pH (Água) 6,10 5,85 5,39 5,24 
Ca (cmolc/dm3) 4,75 4,71 4,36 3,44 
Mg (cmolc/dm3) 1,40 1,28 1,13 0,90 
Al (cmolc/dm3) 0,01 0,04 0,11 0,23 
P (mg/dm3) 10,40 10,70 8,60 7,80 
K (mg/dm3) 133 242 140 138 
Cu (mg/dm3) 1,08 1,10 1,11 1,16 
Zn (mg/dm3) 4,86 5,86 5,30 4,74 
Fe (mg/dm3) 70 74 61 59 
Mn (mg/dm3) 65 66 64 59 
MO g/kg 24,5 26,3 26,3 26,8 

 


