
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INOCULAÇÃO COM Azospirilum brasilense E 

ADUBAÇÃO NITROGENADA EM Brachiaria brizantha 

cv. MARANDU  

 

 

 
 
 

Paulino Taveira de Souza 

Engenheiro Agrônomo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JATAÍ – GOIÁS – BRASIL 

2014



ii 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 

 
 
 
 
 
 
 

INOCULAÇÃO COM Azospirilum brasilense E 

ADUBAÇÃO NITROGENADA EM Brachiaria brizantha 

cv. MARANDU  

 
 
 
 
 

Paulino Taveira de Souza 

 
Orientadora: Profa. Dra. Vera Lúcia Banys  

 
 

 

Dissertação apresentada à 
Universidade Federal de Goiás – UFG, 
Regional Jataí, como parte das 
exigências para a obtenção do título de 
Mestre em Agronomia (Produção 
Vegetal). 

 
 
 
 
 
 
 
 

JATAÍ – GOIÁS  
Agosto de 2014 

 
 



iii 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



iv 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



v 
 

 

 

 
 
 
 
 

DADOS CURRICULARES DO AUTOR 
 

Paulino Taveira de Souza – Nasceu em 07 de julho de 1988, na cidade de 

Ilha Solteira – São Paulo, filho de João Taveira de Souza Filho e Adenice 

Domingos dos Santos Taveira de Souza. Iniciou o Curso de Agronomia na 

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – Unidade Universitária de 

Cassilândia - MS, no mês de janeiro do ano de 2006 e obteve o título de 

Engenheiro Agrônomo em dezembro de 2010. Em julho de 2012, ingressou no 

Curso de Mestrado no Programa de Pós-graduação em Agronomia na 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, sob a orientação da Profa. Dra 

Vera Lúcia Banys. Em 2014 submeteu-se à banca examinadora para a Defesa 

Final da Dissertação e obtenção do Título de Mestre em Agronomia. 

 
 
 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O êxito da vida não se mede pelo caminho que 

você conquistou, mas sim pelas dificuldades 

que superou no caminho!” 

 

                                            (Abraham Lincoln) 

 



vii 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico, 

 
Aos meus pais João Taveira de Souza Filho e Adenice 

Domingos dos Santos Taveira de Souza pelo amor, apoio e incentivo 

incondicional, pelo esforço, dedicação e compreensão em todos os momentos 

da minha vida. 

Ao meu irmão João Caetano Domingos dos Santos Taveira de 

Souza pelo companheirismo, amor e presença sempre alegre. 

Ao meu filho que ilumina minha alma e me transborda de 

felicidade. 

A minha amada Patrícia Daiane Fornazari, companheira de 

dedicação impar que, estando sempre ao meu lado, me apoia e inspira a 

seguir, persistir e subir, a cada dia, mais um degrau. 

E a todos os que compartilharam essa jornada comigo. 



viii 
 

 

AGRADECIMENTOS 
 

A Deus por me permitir chegar aqui e ir adiante. 

Ao Programa de Pós-graduação em Agronomia da Universidade Federal de 

Goiás - Regional Jataí, pela oportunidade de aprendizado. 

A CAPES, pela concessão da bolsa. 

A empresa Stoller do Brasil Ltda., na pessoa de Patrícia de Farias Dias pela 

disponibilização do produto Masterfix Gramineas®. 

A minha orientadora Profa. Dra. Vera Lúcia Banys pela oportunidade de 

trabalhar ao seu lado e por todo conhecimento transferido. 

À Profa. Dra. Marcia Dias pela coorientação, dedicação, apoio, ensinamentos e 

muita paciência. 

Aos amigos do PPGA pelo companheirismo e amizade nesses dois anos de 

convivência, em especial, aos parceiros João Vitor Souza Silva, Rafael Cadore, 

aos integrantes do Grupo de Forragicultura e Pastagens, Ariadna Mendes da 

Abadia, Atemisa de Moraes, Josilene da Silva Trindade e Larissa de Lima e 

aos alunos que colaboraram durante as coletas de dados em especial à 

Nadiene Martins e ao Christian Rodrigues.  

Ao querido amigo e Técnico do Laboratório de Nutrição Animal “Olavo Sérvulo 

de Lima”, Darlan Marques da Silveira pelo companheirismo prestatividade e 

apoio. 

Aos alunos de Graduação dos Cursos de Zootecnia, Agronomia e Medicina 

Veterinária pelo auxílio durante esse período de aprendizado constante. 

Aos amigos que mesmo distante estiveram comigo durante esse período. 

As minhas avós Jandira e Maria Alves e ao meu avô Heleno, pelo incentivo 

apoio e orações e a memória carinhosa do meu avô João Taveira. 

Aos meus familiares pelo exemplo, amizade e carinho e, em especial, aos 

meus tios Ronaldo e Alailson. 

Enfim, a todos aqueles que de alguma forma doaram um pouco de si para que 

a conclusão deste trabalho se tornasse possível. 

MUITO OBRIGADO! 



ix 
 

 

 

SUMÁRIO 

 

RESUMO.................................................................................................................... xi 

ABSTRACT………………………………………………………….…………………….....ix 

1. CAPÍTULO I ........................................................................................................ 1 

1.1. INTRODUÇÃO GERAL ................................................................................ 1 

1.2. REVISÃO DA LITERATURA ........................................................................ 3 

1.2.1. Produção a pasto ................................................................................... 3 

1.2.2. Brachiaria brizantha cv. Marandu ........................................................... 4 

1.2.3. O nitrogênio e a fixação biológica .......................................................... 6 

1.2.4. O gênero Azospirillum ............................................................................ 9 

1.2.5. A adição do nitrogênio em pastagens .................................................. 10 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 12 

2. CAPÍTULO II ..................................................................................................... 20 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS, MORFOGÊNICAS E DE 

PERFILHAMENTO DA Brachiaria brizantha cv. MARANDU INOCULADA 

COM Azospirilum brasilense E ADUBADA COM NITROGÊNIO ............................... 20 

RESUMO................................................................................................................... 20 

ABSTRACT.................................................................................................................22 

2.1. INTRODUÇÃO ........................................................................................... 24 

2.2. MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................... 26 

2.3. RESULTADOS ........................................................................................... 31 

2.4. DISCUSSÃO .............................................................................................. 36 

2.5. CONCLUSÃO ............................................................................................. 45 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 46 

3. CAPÍTULO III .................................................................................................... 53 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS, COMPOSIÇÃO QUIMICA E 

PRODUÇÃO DE Brachiaria brizantha cv. MARANDU .............................................. 53 

RESUMO................................................................................................................... 53 

ABSTRACT.................................................................................................................55 



x 
 

 

3.1. INTRODUÇÃO ........................................................................................... 57 

3.2. MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................... 59 

3.3. RESULTADOS ........................................................................................... 64 

3.4. DISCUSSÃO .............................................................................................. 69 

3.5. CONCLUSÃO ............................................................................................. 74 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 75 

4. CONCLUSÃO GERAL ...................................................................................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

 

 

 

INOCULAÇÃO COM Azospirilum brasilense E ADUBAÇÃO NITROGENADA 

EM Brachiaria brizantha cv. MARANDU 

 

RESUMO – A atividade pecuária a pasto continua sendo a técnica mais 

utilizada, viável e barata no Brasil. No entanto, a utilização de tecnologias se 

faz necessária para reduzir à degradação das pastagens, a estacionalidade na 

produção de forrageiras e, principalmente, a perda do valor nutritivo, 

particularmente, como consequência da deficiência de nitrogênio (N) nos solos 

brasileiros. Além de compor aminoácidos e proteínas, o nitrogênio faz parte de 

inúmeras moléculas fundamentais à vida das plantas, sendo um dos principais 

responsável pelo aumento do fluxo de tecidos podendo, assim, proporcionar 

maior índice de área foliar e produção de forragem. A fixação biológica de 

nitrogênio, nesse contexto, pode ser utilizada como alternativa para aumentar a 

produtividade da forrageira reduzindo os gastos com fertilizantes nitrogenados 

e melhorando a qualidade da mesma. O nitrogênio fornecido pelo processo de 

fixação biológica é menos propenso a lixiviação e volatilização, tornando o 

processo biológico uma alternativa limpa e sustentável para o fornecimento de 

N na agricultura comercial. Em função disso, objetivou-se avaliar as 

características fisiológicas, morfofisiológicas e químico-bromatológicas do 

pasto de Brachiaria brizantha cv. Marandu submetido a doses de nitrogênio e a 

aplicação de Azospirillum brasilense em solo do Cerrado. 

 

Palavras-chave: clorofila, fixação biológica, interceptação luminosa, 

perfilhamento, proteína, morfogênese 
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Azospirilum brasilense INOCULATION AND NITROGEN FERTILIZER IN 

Brachiaria brizantha cv. MARANDU 

 

ABSTRACT - Grazing livestock activity remains the most used, viable and 

inexpensive technique in Brazil. However, is necessary the use of technologies 

to reduce the grasslands degradation, forage production seasonality and, 

especially, the nutritional value loss, particularly as a result of nitrogen (N) 

deficiency in Brazilian soils. Besides composing amino acids and proteins, 

nitrogen is part of several key molecules for plant life, being one of the most 

responsible for the increased tissues flow which can provide greater leaf area 

index and forage production. In this context, biological nitrogen fixation can be 

used as an alternative to increase the forage productivity reducing the 

nitrogenous fertilizers spend and improving the forage quality. Nitrogen fixation 

provided by the biological process is less prone to leaching and volatilization, 

making the biological process a clean and sustainable alternative to provide N 

in commercial agriculture. As a function of this, target to evaluate the 

physiological, morphophysiological and bromatological characteristics of 

Brachiaria brizantha cv. Marandu pasture subjected to nitrogen and the 

Azospirillum brasilense inoculation in Cerrado (Savanna) soil. 

 

Keywords: biological fixation, chlorophyll, light interception, morphogenesis, 

protein, tillering 

 

 



 

 

1. CAPÍTULO I 

1.1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A utilização de pastagens na produção de ruminantes é a forma 

economicamente mais viável de fornecer alimento ao rebanho, pois reduz os 

custos de produção, se apresentando, portanto, como melhor alternativa para a 

produção animal competitiva e sustentável.  

No Brasil, a área ocupada por pastagens corresponde a 30% da área 

agricultável, sendo 85% constituída de pastagens do gênero Brachiaria, o que 

evidencia a importância dessas forrageiras na pecuária nacional (SANTOS, 

2003).  

A conquista do Cerrado foi um marco na área agrícola dos trópicos no 

século XX e a introdução do gênero Brachiaria fundamental na expansão 

pecuária do Centro-oeste, que representa 34% dos 212 milhões de bovinos do 

rebanho nacional (BELING, 2013) e 38% da produção de carne (BRASIL/MAPA, 

2013). 

Mesmo as espécies de Brachiaria sendo tolerantes às condições 

edafoclimáticas do Cerrado, o manejo inadequado e a falta de adubação 

corretiva no estabelecimento e da adubação de manutenção para a reposição 

dos nutrientes no solo contribuem para a degradação das áreas de pastagens 

cultivadas, que passam a apresentar menor tolerância ao estresse hídrico, 

tornando mais evidente os efeitos dos extremos climáticos sobre seu 

desenvolvimento. Ao contrário, pastagens bem manejadas proporcionam maior 

cobertura vegetal do solo favorecendo a retenção de água no sistema e 

minimizando os efeitos dos extremos climáticos no seu próprio desenvolvimento 

(BONFIM-SILVA et al., 2011). 

Solos pobres ou não corrigidos geram baixos rendimentos das pastagens, 

sendo o nitrogênio um dos nutrientes mais limitantes ao crescimento e 

manutenção das plantas forrageiras (BATISTA, 2002) uma vez que é extraído 

em grande quantidade do solo pelas plantas forrageiras e faz parte de inúmeras 

moléculas fundamentais como proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, 



2 
 

 

adenosina trifosfato, enzimas, aminas e amidas, clorofila, entre outros 

(MALAVOLTA, 2006). 

A principal forma de absorção de nitrogênio pelas plantas é através do 

fluxo de massa nas formas nítricas e/ou amoniacal sendo a forma nítrica 

predominante em condições naturais. A absorção do nitrogênio proporciona 

aumento na quantidade e tamanho de células ou a expansão das células, no 

entanto, só ocorrerá quando houver disponibilidade de água numa resposta 

compensatória da planta (CAMARGO & NOVO, 2009). 

Grande quantidade de nitrogênio é perdida por lixiviação, desnitrificação, 

erosão ou, principalmente, por volatilização resultando em redução na 

concentração deste elemento no solo e, consequentemente, reduzindo a 

produção de pastagem e a capacidade de suporte resultante da menor oferta de 

forragem (BENETT et al., 2008). Em função das perdas de nitrogênio a eficiência 

média deste é de 50% do total do nitrogênio aplicado assim, a utilização de 

fertilizantes nitrogenados acaba sendo considerada, apesar de prática comum 

para manter a produtividade, técnica de custo, financeiro e ecológico, elevado 

(MELLO et al., 2008). Por isso, é crescente a necessidade de maior uso do 

potencial da fixação biológica de nitrogênio atmosférico (FBN) através da 

associação de microrganismos com gramíneas tropicais, como alternativa 

sustentável para a adubação nitrogenada. 

Os microrganismos diazotróficos endofíticos podem desempenhar 

importante papel na recuperação e sustentabilidade de ecossistemas uma vez 

que são capazes de incorporar ao solo o nitrogênio (N) atmosférico por meio da 

fixação biológica em quantidades que podem variar de 25 a 50 kg N ha/ano, e 

ainda, produzem e liberam substâncias reguladoras do crescimento vegetal, 

como auxinas, giberelinas e citocininas, que proporcionam aumento do sistema 

radicular e, assim, contribuem para melhorar a nutrição mineral e a utilização da 

água pelas plantas (BAZZICALUPO & OKON, 2000). Assim objetivou-se avaliar 

as características fisiológicas, morfofisiológicas e químico-bromatológicas do 

pasto de Brachiaria brizantha cv. Marandu submetido a doses de nitrogênio e a 

aplicação de Azospirilum brasilense em solo do Cerrado. 
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1.2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.2.1. Produção a pasto 

O pasto é o alimento mais prático e econômico para bovinos, 

desempenhando, por isso, papel fundamental nos sistemas de produção 

(SOUZA et al., 2005). 

O Brasil concentra o segundo maior rebanho mundial de bovinos e, 

aproximadamente, 90% desses animais é terminado a pasto, tornando-o o maior 

exportador de carne bovina do mundo, com 18% da produção destinada a 

exportação. Entretanto, a taxa de desfrute do rebanho, entre 16 e 18%, é baixa 

quando comparada a países desenvolvidos como os Estados Unidos da América 

que apresenta taxa de desfrute de 38% (BELING, 2013). 

Os baixos índices zootécnicos observados na produção a pasto podem 

ser justificados, em parte, pelo modelo extrativista adotado em solos de baixa 

aptidão agrícola observado, principalmente, na região dos cerrados (MACEDO, 

2001). Estes solos, escolhidos para pastagens, geralmente, apresentam sérias 

limitações quanto à fertilidade química natural, acidez e topografia (MARTHA JR. 

& VILELA, 2002). Entretanto, o cenário da pecuária tem mudado e se adaptado 

à realidade do mercado mundial, exigente e competitivo onde ajustes e 

adaptações na atividade tornaram-se fundamentais, visando melhor qualidade 

do produto final e rentabilidade da atividade pecuária.  

A pecuária caracterizava-se como atividade pioneira na expansão da 

fronteira agrícola, em razão da crescente valorização das terras na região 

Sudeste impulsionada, principalmente pela expansão dos mercados da 

cana‐de‐açúcar (OLIVETTE et al., 2010) e de grãos, estimulando a migração da 

atividade pecuária para as regiões de fronteira agrícola do País onde o preço da 

terra era menor. 

 Assim, com as pressões exercidas pela sociedade em favor da 

preservação dos recursos naturais, a ocupação de novas áreas de produção 

pecuária tem sido substituída pelo aumento da produtividade da terra nas áreas 



4 
 

 

já estabelecidas, mostrando que a pecuária tradicional, de baixa eficiência 

produtiva, não tem condições de competir e permanecer no mercado (CORRÊA, 

2000). 

As pressões demográficas e econômicas motivam a intensificação 

agrícola com o uso de tecnologias e informação (GOLIN et al., 2005) sendo que, 

a escassez de áreas naturais para a expansão da atividade agropecuária é mais 

um dos fatores que pressionam e aceleram mudanças e adoção de tecnologias 

para a intensificação dos sistemas de produção. 

Portanto, torna-se fundamental a obtenção de ganhos em produtividade 

que permitam tornar a pecuária, principalmente em regiões onde as terras são 

mais valorizadas, mais rentável e competitiva em relação das outras alternativas 

de uso do solo. 

 

1.2.2. Brachiaria brizantha cv. Marandu 

O gênero Brachiaria, pertence à tribo Paniceae, possui aproximadamente 

cem espécies que ocorrem em regiões tropicais e subtropicais dos continentes 

americano, asiático, Oceania e, principalmente, no continente africano. Há 

autores que questionam quanto à validade do nome Brachiaria classificando-o 

dentro do gênero Urochloa, ou ainda, dentro do gênero Panicum (RENVOIZE et 

al., 1996). 

Análises moleculares Internal Transcribed Space (ITS) de DNA 

ribossomal e de características morfológicas reforçam a ideia de que diversas 

espécies de Brachiaria devem ser classificadas como Urochloa (TORRES 

GONZÁLES & MORTON, 2005), entretanto, a denominação ainda em uso é 

Brachiaria. 

A espécie B. brizantha é originária do Zimbabwe, na África, uma região 

vulcânica onde os solos apresentam bons níveis de fertilidade (BOGDAN, 1977), 

sendo que o cultivar Marandu, lançado em 1984 pela EMBRAPA-CNPGC 

(Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte), teve origem em 

germoplasmas introduzidos no Estado de São Paulo na região de Ibirarema 

(SKERMAN & RIVEROS, 1990). 



5 
 

 

O cultivar Marandu é uma planta perene, cespitosa, com colmos iniciais 

prostrados e perfilhos predominantemente eretos. Os colmos são floríferos e 

eretos, frequentemente com perfilhamento nos nós superiores, o que leva à 

proliferação de inflorescências especialmente quando a comunidade de plantas 

é submetida a regimes de corte e pastejo. Apresenta pelos na porção apical dos 

entrenós, bainhas pilosas e lâminas largas e longas, com pubescência apenas 

na face inferior (NUNES et al., 1985). 

Segundo Valério (2009), relatos na literatura comprovam altos níveis de 

resistência às cigarrinhas em B. brizantha cv. Marandu, sendo outra 

característica favorável a sua aceitação. Além disso, quando utilizada sob 

pastejo, apresenta menor incidência de fotossensibilização em animais, 

característica de outras espécies do gênero (VALLE et al., 2000). 

É relativamente exigente em relação às demais gramíneas do gênero, 

porém, apresenta grande produtividade, boa resposta à aplicação de fertilizante 

e tolerância à seca e ao frio, permanecendo verde no inverno. Tem boa 

capacidade de se desenvolver em condições de sombreamento e produz 

forragem de valor nutritivo satisfatório. Como atributos limitantes podem ser 

destacados a intolerância aos solos com drenagem deficiente e a necessidade 

moderada de fertilidade para seu desenvolvimento (SKERMAN & RIVEROS, 

1990). 

A cultivar Marandu adquiriu grande expressividade nas áreas de 

pastagens, apresentando boa produtividade e, por isso, tem sido bastante 

estudada. Apresenta produção média anual de matéria seca de 8 t/ha, podendo 

chegar a 20 t/ha com a utilização de fertilizantes. Em amostras simulando o 

pastejo animal, o conteúdo de proteína bruta e digestibilidade in vitro da matéria 

orgânica, nos períodos das águas e da seca, foram, respectivamente, de 9 e 6% 

e de 61 e 51% (SILVA, 2004b). 

Ainda segundo a EMBRAPA (2014), foram observados ganhos em peso 

entre 590 e 850 g/animal/dia no período das águas e de 400 g/animal/dia no 

período seco, em áreas com capacidade de suporte entre 1,5 e 2,4 UA/ha nas 

águas e entre 0,8 e 1,2 UA/ha na seca, em solos de média fertilidade e bem 
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manejados, resultando em produtividade animal de 400 a 500 kg de peso 

corporal/hectare/ano. 

Mesmo as espécies de Brachiaria sendo tolerantes às condições 

edafoclimáticas do Cerrado, boa parte das pastagens cultivadas apresentam 

sinais de degradação, em função do manejo inadequado e da ausência na 

reposição dos nutrientes, o que têm contribuído para o esgotamento nutricional 

do solo aumentando a degradação nas áreas de pastagens cultivadas (BONFIM-

SILVA et al., 2011). 

  

1.2.3. O nitrogênio e a fixação biológica 

Entre os nutrientes minerais essenciais às plantas, o nitrogênio (N) é o 

mais caro, o que consome mais energia para ser produzido e, potencialmente, o 

mais poluente, sendo, geralmente, o mais limitante à produção vegetal 

(HUNGRIA et al., 2007). 

A principal fonte de nitrogênio na natureza está na atmosfera que 

apresenta em torno de 79% do volume total composto pelo gás N2 

(MALAVOLTA, 2006). 

No entanto, os dois átomos de nitrogênio encontram-se unidos por 

ligações triplas estáveis estando indisponível para a maioria dos organismos da 

biosfera. Assim, para que o nitrogênio possa ser utilizado essas ligações 

precisam ser quebradas e o nitrogênio transformado em moléculas mais reativas 

como amônia, amônio ou nitrato, transformação essa pode ser feita através dos 

mecanismos de fixação ou disponibilização de nitrogênio. 

Entretanto, para que ocorra a reação básica de transformação do N 

atmosférico nas formas combinadas, principalmente com o hidrogênio formando 

amônio (NH4
+) e com oxigênio formando nitrato (NO3

-), são necessários 

processos como a fixação industrial pelo uso de temperatura e pressão muito 

elevadas, conhecido por processo Harber-Bosch, pela presença de um sistema 

enzimático apropriado que permita a fixação biológica e que envolve 

microrganismos ou ainda, por descargas elétricas (ADUAN et al., 2004). 
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O nitrogênio presente no solo, seja nas formas de nitrato, amônio, ureia 

ou aminoácidos, é absorvido pelas raízes das plantas pelo processo que se 

inicia com o fluxo de massa proporcionado pelo contato íon-raiz (MALAVOLTA, 

2006). As formas minerais desse elemento, NH4
+ e NO3

-, são altamente solúveis 

e perdidas facilmente por volatilização (amônia), lixiviação ou por redução do 

NO3
- a formas gasosas (N2O e N2), pelo processo de desnitrificação. 

Em função disso, muitas vezes, dependendo do sistema de manejo 

utilizado, as aplicações de adubo nitrogenado beneficiam a produtividade vegetal 

somente em curto prazo (REIS JR. et al., 2003). 

Uma vez absorvido pelas raízes, na célula, o nitrato pode ser reduzido a 

nitrito através da enzima redutase do nitrato e, então, convertido a amônio 

através da enzima redutase do nitrito, que pode ser incorporado e utilizado pelas 

plantas em função da ação das enzimas glutamina sintetase (GS) e glutamato 

oxo-glutarato amino sintetase (GOGAT) ou ainda glutamato desidrogenase 

(GDH), que produzem o aminoácido glutamato (ácido glutâmico) e, a partir 

deste, outros aminoácidos e proteínas (TAIZ & ZEIGER, 2004).  

A fixação biológica de nitrogênio (FBN) pode ter papel importante para 

melhorar a utilização do N na agricultura e consiste na utilização do N 

atmosférico pelas plantas mediado por bactérias diazotróficas que convertem o 

N-atmosférico em N-combinado (MOREIRA & SIQUEIRA, 2006). 

Esta reação de conversão do N-atmosférico a formas assimiláveis pelas 

plantas ocorre no ambiente natural, em temperatura ambiente e como 

consequência da ação das bactérias fixadoras de nitrogênio que, na presença da 

enzima nitrogenase, catalisam a reação e fazem com que o processo ocorra 

com gastos menores da energia proveniente da planta (açúcares) e que é 

compensada pelo aporte de N fornecido ao sistema, tornando-o um dos 

processos biológicos mais importantes (ALVES, 2007). 

Dentre as bactérias mais estudadas, destacam-se as pertencentes aos 

gêneros Azospirillum, Herbaspirillum, Acetobacter, Burkholderia e Azoarcus. 

Bactérias do gênero Azospirillum são consideradas endofíticas facultativas 
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(BALDANI et al., 1997), pois, além de colonizarem os hospedeiros, podem 

sobreviver no solo na forma de cistos (BASHAN & HOLGUIN, 1997). 

Diferentemente dos rizóbios que atuam em simbiose com as leguminosas, 

as bactérias diazotróficas associadas às gramíneas, entre outras plantas, não 

formam nódulos e localizam-se, preferencialmente, na região rizosférica, na 

superfície das raízes ou até mesmo dentro dos tecidos das raízes, colmos e 

folhas, permitindo denomina-las endófitas ou endofíticas, pois colonizam o 

interior das raízes e promovem benefícios as plantas (DÖBEREINER,1992). 

Hungria (2011), em sua revisão, relata que as bactérias do gênero 

Azospirillum ganharam destaque a partir da década de 70 quando Döbereiner 

(1924-2000) demonstrou a capacidade de fixação biológica do nitrogênio dessas 

bactérias quando em associação com gramíneas. Neste mesmo trabalho, 

Hungria (2011) afirma que em levantamento de ensaios conduzidos por 20 anos, 

Okon & Labandera-Gonzalez (1994) relataram que em cerca de 60 a 70% dos 

experimentos, foram obtidos aumentos significativos na produtividade (5 a 30%), 

devido à inoculação. 

Oliveira et al. (2007) afirmam que a inoculação das sementes de 

Brachiaria brizantha cv. Marandu com Azospirillum aumentou em 6% a produção 

de forragem no primeiro corte. Barassi et al. (2008) relatam diversos efeitos 

benéficos provenientes da associação das forrageiras com o Azospirilum como o 

aumento do teor de clorofila e da condutância estomática, maior teor de prolina 

na parte aérea e radicular, maior potencial hídrico e teor de água do apoplasto, 

maior elasticidade da parede celular, maior produção de biomassa e maior altura 

de plantas. 

Bashan et al. (2006) relatam aumento em vários pigmentos 

fotossintéticos, tais como a clorofila a e b, e pigmentos fotoprotetivos auxiliares, 

como a violaxantina e o beta-caroteno que resultam em plantas mais verdes e 

menos susceptíveis ao estresse hídrico. 
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1.2.4. O gênero Azospirillum 

Bactérias diazotróficas endofiticas, do gênero Azospirillum, são 

microrganismos heterotróficos capazes de fixar o nitrogênio atmosférico (N2) em 

condições micro aeróbicas (ROPER & LADHA, 1995) e podem crescer 

extensivamente na rizosfera de gramíneas (KENNEDY & TCHAN, 1992), 

podendo também ser encontrados na superfície ou crescendo endofiticamente 

nos espaços intercelulares das raízes (BALDANI & DÖBEREINER, 1980). 

Apesar da especificidade com relação ao hospedeiro ser baixa (BALDANI 

et al., 1997), a associação dessas bactérias fixadoras de nitrogênio é mais 

frequente com gramíneas (BALDANI et al., 1999), sendo que as mesmas estão 

presentes em todos tipos de solos e possuem, como características, diâmetro de 

1 µm, comprimento de 2,1 a 3,8 µm (SILVA et al., 2004a), formato curvo, são 

móveis e de variadas origens geográficas (HUERGO, 2006) e apresentam 

temperatura ótima de crescimento entre 28 e 41ºC, dependendo da espécie 

(ECKERT et al., 2001). 

Pressupõe-se que de 30 a 90% das amostras de solo coletadas no 

planeta contenham Azospirillum brasilense ou Azospirillum lipoferum sendo as 

espécies mais conhecidas. O potencial para uso na agricultura do 

gênero Azospirillum já foi bastante estudado, assim como sua ecofisilogia, 

comprovando a contribuição da espécie para as plantas associadas. 

(KEFALOGIANNI & AGGELIS, 2002).  

Baldani et al. (1999) relataram que a ocorrência e a atividade dessas 

bactérias no solo e na planta são fortemente influenciadas por estresses físicos 

(baixa umidade e alta temperatura), químicos (acidez e baixos teores de 

nutrientes) e biológicos (espécie vegetal não hospedeira) podendo reduzir o 

número de unidades formadoras de colônia (UFC). Ainda assim, desempenham 

importante papel na reabilitação e sustentabilidade dos ecossistemas, uma vez 

que incorporam N por meio da fixação biológica em quantidade que podem 

variar de 25 a 50 kg de N/ha/ano, e ainda, produzem e liberam substâncias 

como auxinas, giberelinas e citocininas, reguladoras de crescimento vegetal, que 

proporcionam incremento do sistema radicular, contribuindo assim para melhorar 
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a nutrição mineral e utilização de água pelas plantas (BAZZICALUPO & OKON, 

2000). 

 

1.2.5. A adição do nitrogênio em pastagens 

O nitrogênio é um dos nutrientes mais importantes para a manutenção da 

produtividade das gramíneas forrageiras, pois é requerido para o 

desenvolvimento das mesmas e, portanto, limitante ao crescimento das 

pastagens, tornando sua deficiência a principal causa de degradação das 

pastagens (DOBBELAERE & OKON, 2007). 

O principal efeito da adição do nitrogênio no pasto é o aumento da 

formação e diferenciação celular representado, sobretudo, pela maior rapidez na 

formação e ativação dos tecidos meristemáticos (gemas axilares), podendo 

promover aumento no número de folhas verdes, do índice de área foliar e na 

produção de massa seca (NASCIMENTO Jr. & ADESE, 2004). 

A deficiência de N apresenta sintomas caracterizados pelo 

amarelecimento das folhas mais velhas e redução da taxa fotossintética, 

proporcionando crescimento reduzido das plantas (ARTUR, 2010). 

Camargo & Novo (2009) determinam a capacidade de suporte de uma 

área em função da adubação nitrogenada, desde que os demais nutrientes 

estejam em equilíbrio, recomendando 50 de N/ha/ano para a manutenção de 2 

ua/ha e o acréscimo de 50 kg de N/ha/ano para cada 1 ua a mais que for 

introduzida no sistema.  

O teor de clorofila da folha é um parâmetro que pode ser utilizado para a 

quantificação indireta de N na planta e pode ser determinado indiretamente 

empregando-se o clorofilômetro (MENGEL & KIRKBY, 2001).  

Diversas pesquisas demonstram aumento no teor de clorofila da folha 

com o aumento das doses de N em espécies do gênero Brachiaria com 

correlações positivas entre o teor de clorofila e as concentrações de N na folha 

(SANTOS JR. & MONTEIRO, 2003; BONFIM-DA-SILVA, 2005; LAVRES JR. & 

MONTEIRO, 2006). 



11 
 

 

A aplicação de nitrogênio influencia também no desenvolvimento do 

sistema radicular das forrageiras. Usualmente, com o aumento do fornecimento 

de nitrogênio, a produção de massa de raízes, comprimento e superfície 

radicular apresentam acréscimo (BONFIM-DA-SILVA, 2005). 

O aproveitamento eficiente da forragem pelo manejo adequado do pasto 

depende na velocidade e necessidade de colheita do produtor e é prioritário 

sobre o aumento de produção de forragem pela aplicação de fertilizantes 

nitrogenados uma vez que, não há diferença no ganho em peso dos animais 

quando se utiliza a altura meta de pastejo de 25 cm associada à aplicação de 50 

kg de N/ha ou a altura meta de 35 cm associada à aplicação de 200 kg de N/ha 

(Gimenes et al., 2011). 
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2. CAPÍTULO II 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS, MORFOGÊNICAS E DE 

PERFILHAMENTO DA Brachiaria brizantha cv. MARANDU INOCULADA 

COM Azospirillum brasilense E ADUBADA COM NITROGÊNIO  

 

RESUMO – Objetivou-se determinar a proporção de folha, colmo e material 

morto, a dinâmica de perfilhos e as características morfogênicas da Brachiaria 

brizantha cv. Marandu submetida a diferentes doses de nitrogênio associadas ou 

não ao Azospirillum brasilense. O experimento foi conduzido na Regional Jataí 

da Universidade Federal de Goiás, em delineamento em blocos casualizados 

com quatro repetições, num fatorial 3 X 2 (três doses de N: 0, 50, e 200 kg/ha e 

0 ou 200 mL/ha de Azospirillum brasilense). Os ciclos avaliativos foram 

determinados pela interceptação luminosa (IL) da forrageira permitindo cortes 

com, em média, 95% de interceptação luminosa medida com ceptômetro 

(AccuPAR® modelo LP-80), em três pontos por unidade experimental. Para a 

determinação da proporção morfológica foram coletadas duas amostras por 

parcela rente ao solo com um gabarito de 0,5 m2, separando o material coletado 

em folha, colmo e material morto no estrato pastejável – P (até 15 cm do solo) e 

no estrato não pastejável - NP (do solo até 15 cm de altura). Para a dinâmica de 

perfilhamento foi utilizada uma área de 0,070 m2 e, considerando que o ciclo 

avaliativo foi determinado pelo tempo gasto para que o dossel forrageiro 

atingisse 95% de IL, foram necessários 128, 98 e 34 dias, respectivamente, para 

as doses 0, 50 e 200 kg de N2/ha com e sem a aplicação de Azospirillum 

brasilense. A morfogênese foi realizada em quatro perfilhos por unidade 

experimental a cada dois dias permitindo calcular as variáveis TApF (taxa de 

aparecimento foliar), FIL (filocrono), TAlF (taxa de alongamento foliar), TAlC 

(taxa de alongamento de colmo), NFV (número de folhas viva por perfilho), DVF 

(duração de vida das folhas), CFF (comprimento final de folhas), CFC 

(comprimento final de colmo), LFF (largura final da folha) e TAlR (taxa de 

alargamento foliar). Procedeu-se a análise de variância dos dados a 5% de 
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probabilidade considerando o delineamento em blocos casualizados e o 

desenho fatorial para a distribuição dos tratamentos. A aplicação de 200 mL/ha 

de Azospirillum brasilense resultou (P<0,05) maior TApF, menor FIL, aumento 

da LFF e das TAlR e TAlF e redução na proporção de colmo. A resposta do FIL 

às doses de nitrogênio ocorreu de forma linear decrescente, enquanto que a LFF 

respondeu de forma linear crescente e a TAlC, TApF, CFF, TAlR, TAlF, NFV e 

DVF apresentaram resposta quadrática às doses crescentes de nitrogênio. 

Quanto à estrutura, a Brachiaria brizantha cv. Marandu apresentou resposta 

quadrática nas variáveis folha, colmo e material morto no estrato pastejável para 

doses de N e no estrato não pastejável não houve efeito. Apenas a variável 

colmo no extrato pastejável respondeu de forma significativa para a aplicação de 

Azospirillum que ainda proporcionou aumento na TApF e CFF, porém esta 

contribuição não foi suficiente para proporcionar maior produção ou 

aparecimento, morte e densidade populacional de perfilhos. Entretanto, a 

inoculação pode ser bastante conveniente no estabelecimento de áreas de 

pastagens, pois o aumento na TApF pode proporcionar maior taxa de 

colonização de solo, reduzindo o tempo de formação da pastagem. Já a 

aplicação de nitrogênio contribuiu diretamente para aumentar a TApF e CFF, 

proporcionando maior proporção de folhas e assegurando, não só maior 

qualidade da forragem disponível, mas também reposição mais rápida de tecido 

foliar garantindo maior número de cortes ao longo do período de pastejo e maior 

perenidade das áreas de pastagem. 

 

Palavras-chave: alongamento foliar, alargamento foliar, filocrono, fixação 

biológica, interceptação luminosa 



22 
 

 

MORPHOLOGICAL, MORPHOGENIC AND TILLERING CHARACTERISTICS 

OF Brachiaria brizantha cv. MARANDU INOCULATED WITH Azospirillum 

brasilense AND FERTILIZED WITH NITROGEN 

 

ABSTRACT - This study aimed to determine the leaf area index, the proportion 

of leaf, stem and dead material, tillers dynamics and the morphogenesis of 

Brachiaria brizantha cv. Marandu subjected to different nitrogen levels combined 

with or without Azospirillum brasilense. The experiment was conducted at 

Regional Jatai of the Federal University of Goiás, in a randomized block design 

with four replications in a 3 X 2 factorial treatments distribution (3 N doses: 0, 50, 

and 200 kg/ha and 0 or 200 mL/ha of Azospirillum brasilense). Evaluative cycles 

were determined by light interception (LI) of forage allowing cuts on average 95% 

light interception measured with a ceptometer (AccuPAR® LP-80 model), in three 

points for each experimental unit. For the morphological proportion determination 

were collected two samples for experimental unit, close to the ground with a 0.5 

m2 mold, and the material collected was separated in leaf, stem and dead 

material in grazing strata - G (up to 15 cm of ground) and the no-grazing strata - 

NG (from the ground to 15 cm height). For the tillering dynamics it was used an 

0,070 m2 area and considering the necessary time for the sward reach 95% of IL 

it was required 128, 98 and 34 days, respectively, for the 0, 50 and 200 kg N/ha 

doses with or without the Azospirillum brasilense application. Morphogenesis was 

performed in four tillers per experimental unit every two days allowing calculate 

the variables LAR (leaf appearance rate), PHY (phyllochron), LER (leaf 

elongation rate), SER (stem elongation rate), LLN (live leaves number per tiller), 

LL (leaves lifespan), FLL (final leaf length), FSL (final stem length), FLW (final 

leaf width) and LWE (leaf width expansion rate). The variance analysis was 

carried out at 5% of probability considering the randomized block design and 

factorial treatments distribution. The application of 200 mL/ha of Azospirillum 

brasilense result in higher (P <0.05) LAR, lower PHY, increased FLW, LWE and 

LER and reduced the stem proportion. The PHY response to nitrogen levels 

occurred in a decreasing linearly while the FLW responded in a crescent linear 
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way and the SER, LAR, FLL, LWE, LER, LLN and LL showed a quadratic 

response to increasing levels of nitrogen. For the structure the Brachiaria 

brizantha cv. Marandu showed a quadratic response in grazing strata leaf, stem 

and dead material for increasing nitrogen doses and the variables in the no 

grazing strata did not answer. Only stem variable in the grazing strata had a 

significant answer to the Azospirillum brasilense application with provided an 

increase in LAR and FLL, but this contribution was not enough to provide higher 

production or appearance, death and tiller density. However, inoculation can be 

quite convenient in establishing pasture areas, because the increase in LAR can 

provide higher soil colonization rate, reducing the pasture establishment time. On 

the other hand, nitrogen application directly contributed to increase the LAR and 

the FLL, providing greater leaves proportion and ensuring, not only better quality 

of available forage, but also faster replenishment of leaf tissue ensuring greater 

number of cuts throughout the grazing period and increased pasture areas 

longevity.  

 

Keywords: biological fixation, leaf elongation, leaf widening, light interception, 

phylocron 
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2.1. INTRODUÇÃO 

 

A interceptação luminosa é o primeiro passo de uma sequência de 

eventos que resultam na produção de forragem, na perenidade e na 

produtividade do pasto que decorrem da continua emissão de folhas e perfilhos 

cujo desenvolvimento é fundamental para o crescimento vegetal, dado o papel 

das folhas na fotossíntese, ponto de partida para a diferenciação de tecidos 

(PARSONS et al., 1988). 

Pesquisas sobre a ecofisiologia das plantas forrageiras têm orientado 

mudanças no manejo das pastagens, aumentando a eficiência de utilização da 

forragem produzida e, por isso, conhecimentos básicos sobre as respostas 

ecofisiológicas e as variáveis morfogênicas constituem ferramenta importante 

para o manejo de pastagens de gramíneas (GARCEZ NETO et al., 2002). 

A morfogênese de plantas forrageiras em crescimento vegetativo, onde 

apenas folhas são produzidas, pode ser descrita por três características 

principais, taxa de aparecimento foliar, taxa de alongamento foliar e duração de 

vida da folha e a combinação dessas características morfogênicas determina as 

principais características estruturais do pasto, tamanho da folha, densidade 

populacional de perfilhos e número de folhas vivas por perfilho (CHAPMAN & 

LEMAIRE, 1993). 

O alongamento do colmo na fase vegetativa é característica morfogênica 

importante em plantas forrageiras de clima tropical (C4), uma vez que determina, 

entre outras características estruturais que influenciam decisivamente a 

produção primária e secundária da pastagem, o tamanho do colmo (SANTOS et 

al., 2011) e a relação folha/colmo (CÂNDIDO et al., 2005). 

Apesar de serem determinadas geneticamente, essas características 

podem ser influenciadas por fatores ambientais como temperatura (DURU & 

DUCROCQ, 2000), intensidade luminosa (RYLE, 1966; Van ESBROECK et al., 

1989), disponibilidade hídrica (DURAND et al., 1997) e de nutrientes (GARCEZ 

NETO et al., 2002), sendo o nitrogênio um dos nutrientes que mais influenciam 

as características morfogênicas das plantas forrageiras. 
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Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar a proporção morfológica, as 

características morfogênicas e o perfilhamento da Brachiaria brizantha cv. 

Marandu submetida a doses de nitrogênio e a inoculação de Azospirillum 

brasilense. 
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2.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado na área experimental do Setor de 

Forragicultura na Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, GO, 

localizada a 17º53' de Latitude Sul, 51º43' de Longitude Oeste a 670 metros de 

altitude. 

Segundo a classificação Köppen (KÖPPEN & GEIGER, 1928) o clima da 

região é do tipo Cw, mesotérmico, com duas estações definidas como seca (abril 

a setembro) e chuvosa (outubro a março). 

O período experimental abrangeu os meses de janeiro a maio de 2014 e 

no início do período ocorreu uma estiagem atípica resultando em volume de 

chuva 45,40 e 33,42% menor em relação à média dos anos de 2012/2013, 

respectivamente em janeiro e fevereiro, resultando em 140,85 e 88,65 mm, a 

menos no volume de chuva daqueles meses (Figura 1a). 

 

 

Figura 1a – Precipitação total diária (mm), temperatura máxima, mínima e média 
diária compensada (°C) no período de janeiro a maio do ano de 
2014 (INMET/JATAÍ, 2014) 
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O solo da área experimental é classificado como Latossolo Vermelho 

distroférrico (EMBRAPA, 2009) e as correções e adubação foram realizadas de 

acordo com as recomendações de Camargo & Novo (2009) a partir das 

características químicas e físicas observadas no solo antes da implantação do 

experimento (Tabela 1a). 

 

 

Tabela 1a - Análise química e física do solo da área experimental 

pH (cmolc/dm³) (mg/dm³) g/kg (cmolc/dm³) 

V(%) 
(H2O) H+Al Al Ca Mg Ca+Mg K K P MO SB CTC 

4,80 6,35 0,15 1,02 0,65 1,67 0,286 111,5 2,74 24,79 1,96 8,31 23,57 

 

 

No início do período experimental foi realizado o corte de uniformização 

na pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu a 15 cm de altura em todas as 

unidades experimentais para proceder à aplicação dos tratamentos que 

consistiram de três doses de nitrogênio (0, 50, e 200 kg/ha) utilizando a ureia 

como fonte e duas doses de Azospirillum brasilense Masterfix Gramíneas® 

produzido com as estirpes Abv5 e Abv6 (0 e 200 mL/ha) com concentração 

bacteriana de 2,0 x 108 UFC (unidade formadora de colônia) por mL. 

A aplicação de Azospirillum brasilense foi realizada com uma bomba de 

pressão manual acoplada em garrafa “pet” de dois litros usando a diluição do 

concentrado de Azospirillum brasilense Masterfix Gramíneas® de acordo com as 

recomendações do fabricante (200 mL/ha), enquanto que o nitrogênio foi 

distribuído a lanço nas unidades experimentais.  

O delineamento estatístico utilizado foi em blocos casualizados com 

quatro repetições, em arranjo fatorial 3 X 2 (três doses de N e duas doses de 

Azospirillum brasilense totalizando 24 parcelas de 16 m2 e 1 m2 de espaçamento 

entre cada unidade experimental. 
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O final de cada ciclo foi determinado utilizando como parâmetro a 

interceptação luminosa de 95% monitorada semanalmente em três pontos 

distintos das unidades experimentais nas horas de maior incidência de luz (das 

11h30min às 13h30min) com o auxílio de um ceptômetro (AccuPAR® modelo 

LP-80). Em função disso, os ciclos avaliativos dos tratamentos com a adubação 

de 0, 50 e 200 kg de N/ha com e sem a inoculação foram de 128, 98 e 34 dias, 

respectivamente. 

Houve a necessidade de realizar um segundo corte no tratamento de 200 

kg de N/ha aos 46 dias após o primeiro. Desta forma, no intervalo de 80 dias as 

parcelas que receberam 200 kg de N/ha produziram dois ciclos enquanto as 

demais produziram um único ciclo. 

 Após a aplicação dos tratamentos foram marcados quatro perfilhos por 

parcela com fitilhos de cores diferentes para a realização da morfogênese 

anotando o tamanho e o número de folhas do perfilho marcado. Cada perfilho 

teve sua localização demarcada com uma estaca de bambu identificada com um 

fitilho da mesma cor do perfilho localizado por ela. 

As avaliações da dinâmica de perfilhamento iniciaram com a contagem e 

a marcação dos perfilhos totais (perfilhos/m2) numa área de 0,070 m2 delimitada 

com o auxílio de uma anilha com 300 mm de diâmetro por 3 cm de altura 

confeccionada de tubo de policloreto de polivinila (PVC). 

Ao atingir 95% de interceptação luminosa os perfilhos foram recontados e 

os perfilhos mortos e marcados no início do ciclo foram retirados e os perfilhos 

que surgiram foram marcados permitindo calcular a taxa de aparecimento 

(TApP), de mortalidade (TMoP) e a densidade populacional de perfilhos (DPP) 

de acordo com o descrito por Carvalho (2000).  

A morfogênese foi realizada em dias fixos (segunda, quarta e sexta-feira) 

sempre pela manhã, com intervalo médio de coleta de dados de dois dias e 

meio. Anotou-se o dia de surgimento e o dia de expansão total das folhas 

(exposição da lígula) e as medidas foram tomadas utilizando-se de uma régua 

graduada em centímetros, considerando o comprimento e a largura das folhas 

dos perfilhos marcados e tamanho do colmo, correspondente à distância da 
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superfície do solo à lígula da folha mais jovem completamente expandida no final 

do ciclo avaliativo. A partir dessas informações, foram calculadas: 

TApF: taxa de aparecimento foliar (número de folhas surgidas por perfilho 

dividido pelo número de dias do período de avaliação); 

FIL: Filocrono (inverso matemático da taxa de aparecimento foliar);  

TAlF: taxa de alongamento foliar (somatório de todo alongamento de 

folhas por perfilho dividido pelo número de dias do período de avaliação); 

TAlR: taxa de alargamento foliar (somatório de todo alargamento de 

folhas por perfilho dividido pelo número de dias do período de avaliação); 

TAlC: taxa de alongamento de colmo (somatório de todo alongamento do 

colmo e/ou pseudocolmo por perfilho dividido pelo número de dias do período de 

avaliação);  

NFV: número de folhas vivas por perfilho (número médio de folhas por 

perfilho completamente expandidas); 

DVF: duração de vida da folha (NFV × Filocrono); 

CFF: comprimento final da folha (comprimento médio de todas as folhas 

vivas, completamente expandidas no perfilho);  

LFF: largura final da folha (largura média de todas as folhas vivas, 

completamente expandidas no perfilho);  

CFC: comprimento final de colmo (distância da superfície do solo até a 

lígula da folha mais jovem completamente expandida, incluindo colmo e 

pseudocolmo). 

Para determinar a proporção morfológica, a coleta das amostras foi 

realizada utilizando-se um gabarito de 0,5 m de lado (0,25 m2 de área) lançado 

ao acaso duas vezes por parcela, obtendo-se o material rente ao solo utilizando 

tesouras do tipo “poda de jardineiro”. O material foi acondicionado em sacos 

identificados e levados ao laboratório para a separação manual em folha (PFolha 

e NPFolha), colmo (PColmo e NPColmo) e material morto (PMorto e NPMorto) 

para o estrato pastejável (P: até 15 cm do solo) e estrato não pastejável (NP: do 

solo até 15 cm de altura). Cada componente foi pesado e seco em estufa de 
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ventilação forçada a 65º C, até atingir peso constante para a determinação da 

matéria pré-seca e cálculo da proporção de folhas, colmo e material morto. 

Procedeu-se a análise de variância dos dados SAS versão 9.3 (SAS, 

2011) a 5% de probabilidade considerando o delineamento em blocos 

casualizados (DBC) e a distribuição dos tratamentos em fatorial 2x3. As 

variáveis foram analisadas em parcelas subdivididas, analisando o efeito do 

bloco e da dose na parcela e da aplicação de Azospirillum brasilense e a 

interação na sub parcela. Para as variáveis morfogênicas, de dinâmica de 

perfilhos e de proporção morfológica foi considerado o primeiro corte de todos os 

tratamentos e os dados das variáveis TAlF, TAlR PMorto foram normalizados 

pela transformação log(x) e os das variáveis NFV e DVF pela transformação 

box-cox. Posteriormente, foi avaliado o efeito de corte (primeiro e segundo) do 

tratamento de 200 kg/ha de nitrogênio.  
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2.3. RESULTADOS 

 

Usando a interceptação luminosa de 95% para determinar os ciclos 

avaliativos, as parcelas que receberam as doses 0, 50 e 200 kg de N/ha tendo 

ou não a aplicação de Azospirillum brasilense, apresentaram, em média, ciclos 

de 128, 98 e 34 dias, respectivamente. 

Não foi observado efeito significativo da interação de doses de nitrogênio 

e da aplicação de Azospirillum brasilense. 

A aplicação de 200 mL/ha de Azospirillum brasilense não alterou (P>0,05) 

o NFV, DVF, CFF e TAlC que apresentaram, respectivamente, médias de 5,81 

folhas/perfilho; 61,83 dias/folha; 17,81 cm/folha e 0,24 cm/perfilho/dia (Tabela 

2a). Houve efeito positivo (P<0,05) da aplicação de 200 mL/ha de Azospirillum 

brasilense nas variáveis TApF, LFF, TAlR e TAlF e efeito significativo e 

decrescente sobre o FIL, o que é favorável, uma vez que o filocrono é calculado 

pelo inverso matemático da taxa de aparecimento de folhas. 

 

Tabela 2a. Características morfogênicas e estruturais da Brachiaria brizantha 
cv. Marandu em função da aplicação de Azospirillum brasilense 

Variavel¹ 
Azospirillum brasilense (mL/ha) Média  

±  
Desvio padrão 

Valor-P² 
0 200 

Características morfogênicas 

TApF 0,0967±0,0002 0,1044±0,0002 - 0,0228 
Filocrono 11,33±0,32 10,24±0,32 - 0,0402 
NFV 5,569 6,055 5,81±0,79 0,1615 
DVF 61,333 62,333 61,83±11,97 0,4948 
CFF 17,148 18,479 17,81±2,29 0,1884 
LFF 1,61±0,03 1,709±0,03 - 0,0475 
TAlR 0,110±0,003 0,133±003 - 0,0027 
TAlF 1,202±0,053 1,471±0,053 - 0,0186 
TAlC 0,243 0,254 0,247±0,044 0,4211 

¹-
 TApF: taxa de aparecimento de folhas (folhas/perfilho/dia); Filocrono (dias); DVF: duração de 

vida da folha (dias); NFV: número médio de folhas (folhas vivas/perfilho); CFF: comprimento da 
folha (cm); LFF: largura final da folha (cm); TAlR: taxa de alargamento da folha (cm/perfilho/dia); 
TAlF: taxa de alongamento da folha (cm/perfilho/dia); TAlC: taxa de alongamento de colmo 
(cm/perfilho/dia); ²

- 
Teste F. 
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O FIL respondeu de forma linear decrescente em função das doses de 

nitrogênio, enquanto que a LFF respondeu de forma linear crescente (Tabela 

3a). 

As variáveis TApF, NFV, DVF, CFF, TAlR, TAlF e TAlC apresentaram 

resposta quadrática as doses crescentes de nitrogênio. 

 

 

Tabela 3a. Características morfogênicas e estruturais da Brachiaria brizantha 
cv. Marandu em função das doses de nitrogênio 

Variável¹ 
Doses de nitrogênio (kg/ha) Efeito2 

0 50 200 Linear Quadr. 

Características morfogênicas 

TApF 0,080±0,002 0,090±0,002 0,013±0,002 0,0002 0,0262 
Filocrono 13,03±0,39 11,60±0,39 7,74±0,39 0,0022 0,2245 
NFV 6,75±0,28 6,67±0,28 4,02±0,28 0,0005 0,0095 
DVF 82,12±4,23 73,62±4,23 29,75±4,23 <0,0001 0,0038 
CFF 15,51±0,819 16,86±0,81 21,07±0,81 <0,0001 0,0309 
LFF 1,55±0,03 1,61±0,03 1,82±0,03 0,0057 0,2340 
TAlR 0,089±0,004 0,096±0,004 0,181±0,004 <0,0001 0,0050 
TAlF 0,888±0,065 1,018±0,065 2,103±0,65 <0,0001 0,0013 
TAlC 0,197±0,015 0,206±0,015 0,337±0,015 0,0014 0,0312 

¹-
 TApF: taxa de aparecimento de folhas (folhas/perfilho/dia); Filocrono (dias); DVF: duração de 

vida da folha (dias); NFV: número médio de folhas (folhas vivas/perfilho); CFF: comprimento 
final da folha (cm); LFF: largura final da folha (cm); TAlR: taxa de alargamento da folha 
(cm/perfilho/dia); TAlF: taxa de alongamento da folha (cm/perfilho/dia); TAlC: taxa de 
alongamento de colmo (cm/perfilho/dia).²- Valor de P 
 

 

As taxas de aparecimento, mortalidade e a densidade populacional de 

perfilhos não apresentaram resposta significativa em função da aplicação de 

Azospirillum brasilense (75,55 e 65,85% e 955,90, respectivamente; Tabela 4a), 

nem em função das doses de nitrogênio (Tabela 5a). 
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Tabela 4a. Dinâmica de perfilhos da Brachiaria brizantha cv. Marandu em 
função da aplicação de Azospirillum brasilense 

Variável¹ 
Azospirillum brasilense (mL/ha) Média 

± 
Desvio Padrão 

Valor-P² 
0 200 

Dinâmica de perfilhamento 

TApP (%) 68,22 85,21 75,55±14,77 0,0505 
TMoP (%) 64,56 67,15 65,85±13,39 0,6471 
DPP  879,76 1025,39 955,90±237,23 0,2605 
¹
- 
TApP= taxa de aparecimento de perfilhos; TMoP= taxa de mortalidade de perfilhos; DPP= 

densidade populacional de perfilhos (perfilhos/m
2
); ²

- 
Teste F. 

 

 

 

 

As frações morfológicas da Brachiaria brizantha cv. Marandu, folha e 

material morto e folha, colmo e material morto, respectivamente no estrato 

pastejável e não pastejável (PFolha, PMorto, NPFolha, NPColmo e NPMorto) 

não apresentaram resposta significativa (P>0,05) para a aplicação de 

Azospirillum brasilense, podendo ser observadas médias de 53,70 e 12,30% 

para folha e material morto na fração pastejável (acima de 15 cm) e de 7,16; 

44,35 e 48,47%, respectivamente, como proporção média de folha, colmo e 

material morto na fração não pastejável (abaixo de 15 cm; Tabela 6a). 

Já a variável PColmo respondeu negativa e significativamente (P<0,05) à 

aplicação de Azospirillum brasilense o que é desejável (Tabela 6a). 

 

Tabela 5a. Dinâmica de perfilhos da Brachiaria brizantha cv.   Marandu em 
função das doses de nitrogênio 

Variável¹ 
Doses de nitrogênio (kg/ha) 

Valor-P² 0 50 200 

Dinâmica de perfilhamento 

TApP (%) 63,77±6,03 86,99±6,03 79,38±6,03 0,0505 
TMoP (%) 55,55±4,73 64,49±4,73 77,52±4,73 0,1275 
DPP 826,78±83,87 859,52±96,85 1171,42±83,87 0,2605 
¹TApP= taxa de aparecimento de perfilhos; TMoP= taxa de mortalidade de perfilhos; DPP= 
densidade populacional de perfilhos (perfilhos/m

2
); ²

- 
Teste F. 



34 
 

 

Tabela 6a. Frações morfológicas (folha, colmo e material morto), em 
percentagem, da Brachiaria brizantha cv. Marandu em função da 
aplicação de Azospirillum brasilense nos estratos pastejável (P) e 
não pastejável (NP) 

Variável (%)1 
Azospirillum brasilense 

(mL/ha) 
Média ± Desvio 

Padrão 
Valor-P2 

0 200 

PFolha 54,25±1,24 56,51±1,24 55,38±4,30 0,2310 
PColmo 33,39±1,01 29,89±1,01 - 0,0382 
PMorto 12,35±0,86 13,59±0,86 12,97±3,01 0,3484 
NPFolha 7,27±0,63 7,05±0,63 7,16±2,19 0,8128 
NPColmo 44,80±1,37 43,91±1,37 44,35±4,75 0,6562 
NPMorto 47,92±1,32 49,03±1,32 48,47±4,60 0,5674 
1-

 PFolha, PColmo e PMorto: fração folha, colmo e material morto no estrato pastejável; 
NPFolha, NPColmo e NPMorto: fração folha, colmo e material morto no estrato não-
pastejável; 

2-
 Teste F. 

 

 

Em resposta às doses crescentes de nitrogênio as frações morfológicas 

PFolha, PColmo e PMorto da Brachiaria brizantha cv. Marandu apresentaram 

comportamento quadrático, as variáveis NPFolha, NPMorto apresentaram 

comportamento linear e a variável NPColmo não respondeu às doses crescentes 

de nitrogênio (P>0,05; Tabela 7a). 

 

 

Tabela 7a. Frações morfológicas (folha, colmo e material morto), em 
percentagem, da Brachiaria brizantha cv. Marandu em função 
das doses de nitrogênio nos estratos pastejável (P) e não 
pastejável (NP) 

Variável 
(%) 

Doses de nitrogênio (kg/ha) Efeito2 

0 50 200 Linear Quadrático 

PFolha 39,19±1,52 50,66±1,52 76,29±1,52 <0,0001 0,0312 
PColmo 41,43±1,24 39,07±1,24 14,41±1,24 <0,0001 0,0039 
PMorto 19,36±1,06 10,25±1,06 9,28±1,06 0,0003 0,0325 
NPFolha 3,19±0,77 6,16±0,77 12,13±0,77 0,0009 0,2822 
NPColmo 40,70±1,68 46,01±1,68 46,35±1,68 - - 
NPMorto 56,10±1,62 47,82±1,62 41,50±1,62 0,0126 0,7949 
1-

 PFolha, PColmo e PMorto: fração folha, colmo e material morto no estrato pastejável; 
NPFolha, NPColmo e NPMorto: fração folha, colmo e material morto no estrato não-pastejável.

 

2- 
Valor de P.
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Ao comparar o primeiro e o segundo corte das parcelas que receberam 

200 kg de nitrogênio/ha (Tabela 8a) observou-se que não houve diferença 

significativa da produtividade total e nem da produtividade de folhas e colmo do 

estrato não pastejável, mas a produção de folhas e colmo do estrato pastejável 

foram superiores no segundo corte (P<0,05) e o material morto, tanto do estrato 

pastejável quanto no estrato não pastejável, reduziu significativamente. 

 

 

Tabela 8a.  Comparação produtiva entre o primeiro e segundo corte das 
parcelas adubadas com 200 kg de nitrogênio/ha 

Variável 1 Corte Média ± 
Desvio Padrão 

Valor-P2 
1º 2º 

PFolha 974,0±84,2 1639,3±84,2 - 0,0022 
PColmo 189,2±42,1 571,2±42,1 - 0,0008 
PMorto 118,6±12,4 32,0±12,4 - 0,0062 
NPFolha 218,8 171,9 195,4±58,3 0,4621 
NPColmo 828,2 739,2 783,7±146,4 0,7353 
NPMorto 754,2±55,6 302,5±55,6 - 0,0013 
Total 3083,1 3456,2 3269,6±539,5 0,3538 
1-

 PFolha, PColmo e PMorto: fração folha, colmo e material morto no estrato pastejável; 
NPFolha, NPColmo e NPMorto: fração folha, colmo e material morto no estrato não-pastejável.

 

2- 
Teste F. 
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2.4. DISCUSSÃO 

 

A aplicação de Azospirillum brasilense teve efeito significativo na taxa de 

aparecimento de folhas (TApF) proporcionando aumento na emissão de folhas 

novas, o que foi comprovado pela redução significativa do filocrono. 

Guimarães et al. (2011) ao testarem, em casa de vegetação, a inoculação 

de Azospirillum spp. em Brachiaria decumbens, avaliaram a estirpe AZ 18 e 

observaram que esta proporcionou aumento de 10% no número de folhas em 

relação a testemunha absoluta. Ao considerarem o tratamento que apresentou a 

melhor resposta (adubação nitrogenada) como produção máxima ou 100% (36 

folhas), a estirpe AZ18 apresentou produção equivalente a 83% ou 30 folhas. 

No presente trabalho a aplicação do Azospirillum brasilense resultou em 

número de folhas 8% maior do que o grupo que não recebeu a inoculação. 

Os valores de TApF encontrados tanto para a aplicação de Azospirillum 

brasilense quanto para as doses de nitrogênio (Tabelas 2a e 3a) são 

semelhantes aos observados por Gonçalves (2002), de 0,14 e 0,08 

folhas/perfilho/dia, porém, menores do que os observados por Corsi et al. (1994), 

de 0,15 e 0,19 folha/perfilho/dia, respectivamente, no verão e na primavera e por 

Silva et al. (2009) de 0,15 folha/ perfilho/dia. 

Duru & Ducrocq (2000) afirmam que a TApF é resultado da combinação 

de diversos fatores, como comprimento da bainha, alongamento foliar e 

temperatura, sendo bastante influenciada pelo suprimento de nitrogênio. 

As discussões do efeito nutricional, particularmente resultante do 

nitrogênio sobre a TApF, demonstram o papel significativo deste elemento sobre 

esta variável, permitindo entender a resposta da variável a aplicação de 

Azospirillum brasilense  neste experimento é resultante do suprimento de 

nitrogênio para as plantas em função da fixação biológica de N e/ou da alteração 

dos mecanismos de promoção do crescimento, que aumentaram a capacidade 

das plantas absorverem este nutriente (DOBBELARE et al., 2001). 

A aplicação de nitrogênio na forma de ureia proporcionou resposta 

quadrática sobre a TApF. Entretanto, deve-se considerar que a adubação 
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reduziu o tempo necessário para que o dossel atingisse o nível de interceptação 

luminosa, parâmetro para finalizar o ciclo avaliativo, resultando, 

consequentemente, em menor número de folhas surgidas no período, o que 

pode ser observado na redução linear do filocrono como consequência do 

aumento da TApF. Desta forma, se os dosséis fossem comparados no mesmo 

intervalo de tempo, a dose de 200 de N kg/ha proporcionaria maior número de 

folhas que os demais tratamentos uma vez que o segundo corte proporcionou 

maior quantidade de folhas no estrato pastejável, demonstrando que a adubação 

nitrogenada, não só manteve a produtividade da forragem, mas também 

aumentou a quantidade de folhas produzidas.  

O NFV é relativamente constante de acordo com o genótipo, ou seja, 

quando uma folha senesce surge uma nova folha no perfilho, desde que este 

não esteja em crescimento inicial enquanto que a duração de vida da folha 

(DVF) representa o período durante o qual há acúmulo de folhas no perfilho 

antes dos primeiros sinais da senescência (LEMAIRE & AGNUSDEI, 2000), 

representando o equilíbrio entre os processos de crescimento e senescência 

foliar (NABINGER, 1997). 

Apesar de fatores, como condições ambientais poderem influenciar no 

tempo de vida e no aparecimento de folhas, quando se inicia o processo de 

senescência, o número de folhas expandidas será progressivamente maior 

tendendo a manter o NFV constante (GOMIDE & GOMIDE, 2000). 

Os valores observados de 5,57; 6,05; 6,75 e 6,67 para o NFV foram 

similares aos encontrados por Martuscello et al. (2011) que ao avaliarem as 

características morfogênicas e estruturais da Brachiaria decumbens adubada 

com nitrogênio ou em consórcio com leguminosas, não encontraram efeito 

significativo para esta variável  e descreveram valores de 5,24; 4,67; 4,57; 5,81 e 

5,78 folhas/perfilho para os cinco tratamentos, sem adubação, 50 e 100 kg de 

N/ha e consórcio da gramínea com o estilosantes e o calopogônio. 

No presente trabalho as doses de nitrogênio proporcionaram efeito 

quadrático e diferente dos expostos por Martuscello et al. (2011) e Martuscello et 

al. (2006) que, ao avaliarem o capim-massai submetido a adubação nitrogenada 
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e desfolhação, observaram que a medida que se elevou a dose de nitrogênio o 

número de folhas vivas/perfilho aumentou (P<0,05) variando de 4 a 5,77 para as 

doses de 0 a 120 mg N/dm³, respectivamente. 

O efeito quadrático pode, em parte, ser justificado pela diferença de dias 

do ciclo avaliativo entre os tratamentos uma vez que, as parcelas que receberam 

maior adubação apresentaram ciclo menor e, consequentemente, tiveram menor 

tempo para emitir e expandir folhas. Desta forma, nos tratamentos que 

apresentaram maior ciclo avaliativo (tempo necessário para atingir 95% de 

interceptação luminosa) foram observadas, em média 6,7 folhas vivas/perfilho, 

valor semelhante ao relatado por Corsi et al. (1994) de 7 folhas/perfilho para o 

capim-marandu, enquanto que as parcelas que foram adubadas encerraram o 

ciclo avaliativo com 4,02 folhas/perfilho. 

A aplicação de Azospirillum brasilense também não causou resposta 

significativa (P<0,05) na DVF concordando com Martuscello et al. (2011) que 

trabalharam com consórcios de braquiária com leguminosas, buscando obter 

contribuição biológica em substituição à adubação nitrogenada. 

Gastal e Lemaire (2002) relataram que, geralmente, ocorre redução na 

duração de vida das folhas quando há alta disponibilidade de N em função da 

competição por luz proporcionada pelo aumento da taxa de alongamento foliar e 

pelo maior tamanho final das folhas, o que explica o efeito quadrático observado 

na DVF no presente trabalho, para as doses crescentes de N. 

Martuscello et al. (2005) trabalhando com Brachiaria brizantha cv. Xaraés 

também relataram a influência linear negativa (P<0,05) da adubação nitrogenada 

na duração de vida da folha e observaram variação de 41,5 a 36,08 dias para as 

plantas não adubadas e adubadas com 120 mg/dm³ de N, respectivamente, 

explicando o decréscimo ocorrido pela maior renovação de tecidos e aumento da 

produção de células nas plantas adubadas. 

A taxa de alongamento da folha das gramíneas é positivamente 

responsiva à aplicação de N (GASTAL & NELSON, 1994; ALEXANDRINO et al. 

2004) e, tanto a TAlF (taxa de alongamento folhar) quanto a TAlR (taxa de 

alargamento da folha) apresentaram resposta significativa à aplicação de 
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Azospirillum brasilense, resultando no aumento da área fotossinteticamente ativa 

do dossel. E ainda, os valores encontrados de 1,20 e 1,47 para TAlF estão de 

acordo com os descritos por Corsi et al. (1994), que relatam o valor de 1,23 

cm/dia para a B. brizantha cv. Marandu. Desta forma, o acréscimo 

proporcionado na TAlF e na TAlR pela aplicação do Azospirillum brasilense, 

correspondeu a 22,39 e 20,81%, respectivamente. 

As variáveis TAlF e TAlR apresentaram resposta quadrática para a 

aplicação de nitrogênio, semelhante às relatadas por Silva et al. (2009) que 

constataram resposta positiva da B. decumbens à adubação nitrogenada até a 

dose de 182 mg de N/dm3, quando a TAlF foi de 1,7 cm/folha/dia. 

Sbrissia (2004) trabalhando com B. brizantha cv. Marandu relata valor 

médio de 1,24 cm/perfilho/dia e Alexandrino et al. (2004) avaliando as 

características morfogênicas e estruturais da mesma forrageira submetida a três 

doses de nitrogênio, relatam aumento de 185 e 264% na taxa de alongamento 

foliar para as plantas que receberam 20 e 40 mg de N/dm3/semana, 

respectivamente, em relação às não-adubadas. Neste trabalho, o aumento 

proporcionado pela adubação nitrogenada foi de 136,86% na TAlF e de 103,03% 

na TAlR. 

 O comportamento altamente responsivo das plantas forrageiras a 

adubação nitrogenada pode ser explicado pela deposição de nutrientes nas 

zonas de alongamento e divisão celular das folhas que gera aumento na 

produção de células novas (SKINNER & NELSON, 1995). 

A LFF respondeu de forma significativa à aplicação de Azospirillum 

brasilense (1,61 vs. 1,71 cm/folha sem e com inoculação), enquanto que o CFF 

(17,81 cm/folha) não foi alterado (P>0,05). Entretanto, como o tamanho das 

folhas está diretamente ligado às variáveis taxa de aparecimento, alongamento e 

alargamento de folhas do perfilho e o inoculante contribuiu, positivamente, para 

o aumento das taxas de alongamento e alargamento, consequentemente, 

contribuiu para o aumento da área foliar. 

A LFF apresentou resposta linear positiva às doses de nitrogênio (1,55; 

1,61 e 1,81 cm/folha), enquanto que o CFF apresentou efeito quadrático (15,51; 
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16,86 e 21,07 cm/folha), respectivamente para as doses 0, 50 e 200 kg de N/ha, 

similar aos resultados relatados por Alexandrino et al. (2005) que encontraram 

resposta quadrática para o tamanho médio da folha de 17,98 cm. 

Ao estimular a produção de novas células, o fornecimento de nitrogênio 

resulta no aumento nas taxas de alongamento e alargamento de folhas e, 

consequentemente, em mudanças no tamanho final da folha. 

A taxa de alongamento de colmo não foi influenciada (P>0,05) pela 

aplicação de Azospirillum brasilense, o que é considerado positivo, pois resulta 

no aumento da relação folha/colmo e permite a oferta de forragem de maior 

qualidade, tendo em vista que a folha apresenta melhor valor bromatológico e 

digestibilidade e é, preferencialmente, colhida pelos animais. 

Fagundes et al. (2006) ao avaliarem as características morfogênicas e 

estruturais de Brachiaria decumbens adubada com quatro doses de nitrogênio 

(75, 150, 225 e 300 kg/ha/ano) não observaram efeito das doses de nitrogênio 

sobre a taxa de alongamento de colmo. Diferente dos resultados obtidos pelos 

autores, neste estudo as doses de nitrogênio promoveram efeito quadrático na 

taxa de alongamento do colmo assim como observado por Silva et al. (2009) que 

observaram alongamento máximo de colmo de 0,530 cm/dia em Brachiaria 

decumbens na dose de 356 de N kg/ha. 

Castagnara (2009) avaliando os capins Mombaça, Mulato e Tanzânia sob 

a influência da adubação nitrogenada também observou efeito quadrático no 

alongamento do colmo e médias de 0,498; 0,170 e 0,510 cm/dia, 

respectivamente,  

O alongamento de colmo é maior nas maiores doses de N em função do 

maior fluxo de produção de folhas e da maior atividade fisiológica da planta, que 

em ritmo de crescimento acelerado gera o sombreamento das folhas baixeiras e 

das gemas basilares, estimulando a planta a promover o alongamento de colmo 

para acessar a luz (SBRISSIA & DA SILVA, 2001), sendo, portanto, uma 

resposta ao manejo inadequado e ocasionando efeito indesejável na qualidade 

da forragem por resultar na redução da relação folha/colmo e, 

consequentemente, no valor nutritivo da forragem. 
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 No presente trabalho, tanto a aplicação de Azospirillum brasilense quanto 

de nitrogênio não influenciaram as taxas de aparecimento, mortalidade e 

densidade de perfilhos apesar da aplicação de Azospirillum brasilense ter 

proporcionado aumento de 25% na taxa de aparecimento, 4% na taxa de 

mortalidade de perfilhos e de 16% na densidade populacional de perfilhos. 

 Ao mesmo tempo, as taxas de aparecimento e mortalidade de perfilhos 

foram 36 e 16% e 24 e 39% maiores, respectivamente quando 50 e 200 kg de 

N/ha foram aplicados, podendo, a menor taxa de aparecimento e a maior taxa de 

mortalidade de perfilhos observados na dose de 200 kg/ha, serem explicadas 

pelo fato de que, o tempo que foi necessário para que o dossel sob esse 

tratamento atingisse 95% de interceptação luminosa (34 dias) resultou em menor 

intervalo de tempo para o perfilhamento, acompanhado de alta taxa de 

renovação (morte) da população original resultando em maior densidade 

populacional de perfilhos (aumento de 4 e 42% para as doses de 50 e 200 kg de 

N/ha, respectivamente em relação a dose zero). Somando-se ao efeito do 

tratamento, há a ocorrência de baixas temperaturas noturnas e do déficit hídrico 

no período avaliativo que também contribuíram negativamente para o 

perfilhamento da forragem (Figura 1). 

A partir do índice de área foliar crítico (IAFcrítico = 95% IL) do dossel 

forrageiro há a restrição na quantidade e na qualidade de luz no interior do 

dossel, quando o perfilhamento é reduzido e há morte de perfilhos, num 

processo gerenciado pelo mecanismo descrito como compensação 

tamanho/densidade populacional de perfilhos (MATTHEW et al.,1995). 

Ao avaliar a B. brizantha cv. Marandu submetida a diferentes doses de 

nitrogênio e frequências de cortes Alexandrino et al. (2005) encontraram efeito 

quadrático na densidade de perfilhos (P<0,01), enquanto que Moreira et al. 

(2009), ao avaliarem o perfilhamento de Brachiaria decumbens, observaram 

efeito linear positivo das doses de nitrogênio no número de perfilhos vivos nos 

dois anos avaliados e estimaram aumento de 47 e 103% na população de 

perfilhos vivos/m² no primeiro e no segundo ano, respectivamente, ao 

aumentarem as doses de nitrogênio de 75 para 300 kg/ha. 
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Existem muitos relatos acerca do efeito da adubação nitrogenada sobre o 

perfilhamento de pastagens, tendo em vista que esta característica está 

diretamente ligada à perenidade e a produtividade da gramínea forrageira e que, 

este nutriente tem capacidade para estimular os pontos de crescimento da 

forrageira permitindo maior perfilhamento, uma vez que, gramíneas forrageiras 

sob condição vegetativa apresentam alta taxa de aparecimento foliar resultando 

em alta densidade de perfilhamento, pois em cada inserção de folha, existe uma 

gema que, em função das condições disponíveis, pode se transformar em um 

perfilho (ALEXANDRINO et al., 1999). Desta forma, baixa temperatura e 

umidade e déficit de N aumentam o número de gemas dormentes influenciando 

negativamente o perfilhamento, enquanto o suprimento adequado desses fatores 

permite produção máxima de perfilhos (NABINGER, 1996). 

As frações morfológicas da Brachiaria brizantha cv. Marandu, PFolha, 

PMorto, NPFolha, NPColmo, NPMorto não responderam significativamente 

(P>0,05) à aplicação de Azospirillum brasilense apesar da maior produção de 

folhas da fração pastejável, que corroboram com os resultados descritos na taxa 

de aparecimento de folhas. 

A variável PColmo apresentou redução significativa (P<0,05) em função 

da aplicação de Azospirillum brasilense (Tabela 6a) o que é favorável, tendo em 

vista que o colmo reduz a qualidade da forragem e torna inadequada a estrutura 

da pastagem. Guimarães et al. (2011) observaram que estirpes como a AZ09 

testada em casa de vegetação tenderam a redução da massa seca de colmos 

em relação a testemunha, como reflexo da maior produção de carboidratos 

destinada a produção de folhas, reduzindo a quantidade deste nutriente 

destinado a produção de colmos. 

Oliveira et al. (2007) avaliando a produção de forragem de Brachiaria 

brizantha cv. Marandu em função da inoculação com Azospirillum brasilense e 

da fertilização com nitrogênio observaram que o tratamento sem aplicação de 

nitrogênio e com inoculação produziu mais forragem do que a testemunha e 

quando foi aplicado o nitrogênio na pastagem não houve efeito da inoculação. 

Ao contrário, quando foi feita a adubação com 300 kg de N/ha associado à 
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inoculação, houve decréscimo na produção. Os autores afirmam ainda que, o 

efeito da inoculação somente foi detectado no primeiro corte após a semeadura 

resultando na ausência de variação na produção anual. 

A dose de 50 kg de N/ha proporcionou aumento de 29% na proporção de 

folhas do estrato pastejável enquanto a dose de 200 kg de N/ha proporcionou 

aumento de 95% concordando com o fato de a dose de 200 kg de N/ha ter 

resultado em folhas maiores (LFF, CFF, TAlR e TAlF). 

Ruggieri et al. (1994) ao avaliarem os efeitos de doses de N sobre as 

características de crescimento da Brachiaria brizantha cv. Marandu observaram 

que doses crescentes de N resultaram no aumento da porcentagem de folhas na 

forragem produzida. 

 Castagnara (2009) ao avaliar o efeito da adubação nitrogenada sobre os 

capins Tanzânia, Mombaça e Mulato observou que a produção de massa seca 

de folhas respondeu (P<0,01) às doses de N e, enquanto o capim-tanzânia 

apresentou comportamento quadrático, o capim-mombaça apresentou 

comportamento linear positivo e o capim-mulato não respondeu, o mesmo sendo 

observado para a produção de massa seca de colmo. As proporções médias de 

folhas observadas para os capins foram de 72, 74 e 70%, respectivamente, 

enquanto que a proporção média de colmo foi de 28, 25 e 30%.  

No presente trabalho a maior dose de N proporcionou 65% de redução da 

produção de colmo no estrato pastejável resultando no aumento proporcional da 

massa de folhas de 95%, como consequência de ter atingido 95% de 

interceptação luminosa mais rápido que os demais tratamentos, o que 

proporcionou menor efeito do autossombreamento que conduz ao alongamento 

de colmo e resultou no aumento da relação folha/colmo de 49 para 84%. 

Já o percentual de material morto reduziu com o aumento das doses de 

nitrogênio de 19 para 9%. Martuscello et al. (2011) não encontraram efeito 

significativo das doses de nitrogênio sobre a produção de massa seca de 

material morto de Brachiaria decumbens relatando percentuais de 9, 6 e 3% 

para as doses de 0, 50 e 100 kg de N/ha, usando o coeficiente de variação 

elevado (49%) como justificativa. 
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As doses crescentes de nitrogênio proporcionaram aumento no percentual 

de folhas do estrato não pastejável o que favoreceu a rápida e vigorosa rebrota 

do dossel e proporcionou maior número de cortes na estação de pastejo. 

O estrato não pastejável é a parte da pastagem responsável por 

reconstituir o tecido retirado durante o pastejo ou corte. Da Silva (2008) comenta 

ainda que a desfolha resulta em um período onde o crescimento e o acúmulo de 

massa são limitados pelo fornecimento de foto-assimilados e que, os 

responsáveis pela manutenção da sobrevivência dos tecidos remanescentes e 

da respiração celular logo após o corte ou pastejo são as reservas orgânicas e o 

índice de área foliar (IAF) remanescente, importante para aumentar o vigor da 

rebrota e minimizar o tempo de dependência do perfilho das reservas orgânicas, 

permitindo a recuperação da área foliar como função da produção imediata de 

carboidratos oriundos da fotossíntese. 
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2.5. CONCLUSÃO 

 

A aplicação de Azospirillum brasilense não foi suficiente para proporcionar 

maior produção de massa seca de folhas. Entretanto, a inoculação pode ser 

bastante conveniente no estabelecimento de áreas de pastagens, pois o 

aumento no aparecimento de folhas pode proporcionar maior taxa de 

colonização de solo, reduzindo o tempo de formação da pastagem. 

Já a aplicação de nitrogênio contribuiu diretamente para proporcionar 

maior proporção de folhas e assegurar a reposição mais rápida de tecido foliar 

garantindo maior número de cortes ao longo do período de pastejo e maior 

perenidade das áreas de pastagem. 
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3. CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS, COMPOSIÇÃO QUIMICA E 

PRODUÇÃO DE Brachiaria brizantha cv. MARANDU 

 

RESUMO – Objetivou-se quantificar a atividade da enzima redutase do nitrato, o 

teor de clorofila, a composição bromatológica e a produção de matéria seca 

aérea e radicular da Brachiaria brizantha cv. Marandu submetida a diferentes 

doses de nitrogênio associados ou não ao Azospirillum brasilense. O 

experimento foi conduzido na Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, 

em delineamento em blocos casualizados com quatro repetições, num desenho 

fatorial 3 X 2 (três doses de N: 0, 50, e 200 kg/ha e aplicação ou não de 

Azospirillum brasilense nas doses de 0 e 200 mL/ha). Os ciclos avaliativos foram 

determinados pela interceptação luminosa da forrageira medido em três pontos 

distintos da parcela com um ceptômetro. A produção de forragem foi 

determinada numa área de 0,25 m, colhida rente ao solo em dois pontos 

aleatórios da parcela. O material coletado foi dividido em estrato pastejável 

(acima de 15 cm do solo) e não pastejável (do solo até 15 cm de altura) e 

analisado quanto ao teor de matéria seca (MS) e proteína bruta (PB). Para a 

quantificação da massa seca de raiz foram coletadas duas amostras por 

profundidade de solo por parcela utilizando cilindros de aço com 3 polegadas de 

diâmetro e 60 cm de altura nas profundidades de 0 a10 cm e de 10 a 20 cm a 5 

cm de distância das touceiras utilizadas para a avaliação da produtividade. Para 

quantificar a atividade da enzima redutase do nitrato foram coletadas 10 folhas 

por unidade experimental às 10h00min da manhã garantindo luz e calor 

adequados para atividade enzimática máxima. Para a quantificação do teor de 

clorofila total foi utilizada a leitura de 10 folhas totalmente expandidas por 

parcela no final do ciclo avaliativo.  Procedeu-se a análise de variância dos 

dados a 5% de probabilidade comparando as médias por contrastes ortogonais. 

Os ciclos avaliativos dos tratamentos com a adubação de 0, 50 e 200 kg de N/ha 

com e sem a inoculação foram de 128, 98 e 34 dias, respectivamente. Já o 

segundo corte da dose 200 kg de N/ha foi realizado 46 dias após o primeiro. A 
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inoculação proporcionou aumento significativo da massa seca de raiz na 

profundidade de 0 a 10 cm. A fixação de nitrogênio pode reduzir as 

consequências do estresse hídrico pela maior absorção de nitrogênio e síntese 

de clorofila, resultando na recuperação do dossel forrageiro mais rápida após o 

corte. A adubação favoreceu o teor de clorofila e de proteína bruta e a produção 

de forragem, mas não a atividade da nitrato redutase o que mostra que a 

forrageira, em disponibilidade de nutriente, busca formas mais prontamente 

disponíveis do mesmo. 

 

Palavras-chave: fixação biológica, clorofila, sistema radicular, proteína bruta, 

nitrogênio, nitrato redutase 
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PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS, CHEMICAL COMPOSITION AND 

PRODUCTION OF Brachiaria brizantha cv. MARANDU 

 

ABSTRACT - This study aimed to quantify the nitrate reductase activity, 

chlorophyll content, chemical composition and aerial and root dry matter 

production of Brachiaria brizantha cv. Marandu subjected to different nitrogen 

doses combined with or without Azospirillum brasilense. The experiment was 

conducted at Regional Jatai of Federal University of Goiás, in a randomized 

block design with four replications with a 3 X 2 factorial treatments distribution (3 

N doses: 0, 50, and 200 kg N/ha with or without Azospirillum brasilense - 0 and 

200 mL/ha). Evaluative cycles were determined by light interception forage 

measured at three different points with a ceptometer. Forage production was 

determined using a metal square mold with an 0.25 m area released twice 

randomly in the area to make the collections close to the ground. The material 

was divided into grazing strata (up to 15 cm of ground) and no-grazing strata 

(from the ground to 15 cm height) and analyzed for dry matter (DM) and crude 

protein (CP) content. For quantification of root dry matter production were 

collected two samples per depth of soil per experimental unit using steel 

cylinders with 3 inches in diameter and 60 cm in depth from 0 to10 cm and 10 cm 

20 cm, 5 cm away from tussock used to evaluate the productivity. To quantify the 

enzyme nitrate reductase activity were collected 10 sheets per experimental unit 

at 10:00 am in the morning ensuring adequate light and heat for maximum 

enzymatic activity. To quantify the total chlorophyll content was used to 10 

completely expanded leaves per plot at the end of the evaluation cycle. The 

variance analysis was proceeded at 5% of probability comparing the average by 

orthogonal contrasts. The evaluation cycle of fertilization treatments, 0, 50 and 

200 kg N/ha with and without inoculation were 128, 98 and 34 days, respectively. 

On the other hand, the 200 kg N/ha second cut was carried out 46 days after the 

first. Inoculation provided a significant increase in root dry weight in the 0 to 10 

cm deep. Nitrogen fixation can reduce the effects of water stress by increased 

nitrogen absorption and chlorophyll synthesis, resulting in fastest sward recovery 
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after cutting. The fertilization favored the chlorophyll content, crude protein and 

forage production, but not nitrate reductase activity which shows that the forage 

in nutrient availability, search forms more readily available. 

 

Keywords: biological fixation, chlorophyll, crude protein, nitrogen, nitrate 

reductase
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3.1. INTRODUÇÃO 

 

Plantas forrageiras bem nutridas apresentam elevada produção de massa 

com alto valor nutritivo, proporcionando o atendimento das exigências 

nutricionais dos animais, sendo que, o valor nutritivo de uma espécie forrageira é 

influenciado pela fertilidade do solo, condições climáticas, idade fisiológica e 

manejo a que está submetida (COSTA, 2005). 

Plantas cultivadas em solos com baixos teores de nitrogênio têm 

crescimento retardado e, consequentemente, não expressam o seu potencial 

produtivo, pois podem ocorrer reduções significativas na taxa fotossintética, um 

dos principais determinantes do crescimento vegetal (TAIZ & ZEIGER, 2004). 

Dada à importância deste nutriente e seu valor elevado no mercado 

nacional, surgem alternativas como a utilização de bactérias fixadoras de 

nitrogênio como o Azospirillum brasilense que é de vida livre no solo e processa 

a fixação de nitrogênio através de simbiose com a planta, em sistema 

associativo com a mesma e sem a complexidade da formação de nódulos. Este 

processo de fixação biológica de nitrogênio consiste em reduzir o N2 atmosférico 

a amônio através do complexo da enzima nitrogenase (TAIZ & ZEIGER, 2004). 

A taxa e a quantidade de nitrogênio assimilado pelas plantas durante o 

seu ciclo dependem da atividade das enzimas envolvidas e da disponibilidade de 

energia necessária para os processos de assimilação (BREDEMEIER & 

MUNDSTOCK, 2000). 

Os níveis da enzima nitrato redutase são controlados por uma série de 

estímulos ambientais e intrínsecos a planta, sendo que a mesma atua no 

primeiro passo da redução do nitrogênio nítrico por plantas superiores, nas quais 

a maior parte do nitrogênio é absorvido na forma de nitrato que pode ser 

reduzido a amônio ou armazenado (TAIZ & ZEIGER, 2004). 

O desencadeamento da expressão do gene da redutase do nitrato é 

induzido pela presença de nitrato, enquanto o nível de expressão é controlado 

pela luz (LILO, 2008), balanço hídrico da planta e propriedades químicas do 

meio nutritivo (MAZID et al., 2012). Entretanto, a inoculação de bactérias 
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fixadoras de nitrogênio também pode interferir na atividade da nitrato redutase 

(DONATO et al., 2004) 

Baseado no exposto, objetivou-se avaliar a atividade da enzima nitrato 

redutase, o teor de clorofila, proteína bruta (PB) e a produção de matéria seca 

da parte aérea e radicular da Brachiaria brizantha cv. Marandu submetida a três 

doses de nitrogênio aplicado na forma de ureia associado ou não a inoculação 

de Azospirillum brasilense. 
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3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado na área experimental do Setor de 

Forragicultura na Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, GO, 

localizada a 17º53' de Latitude Sul, 51º43' de Longitude Oeste a 670 metros de 

altitude. 

Segundo a classificação Köppen (KÖPPEN & GEIGER, 1928) o clima da 

região é do tipo Cw, mesotérmico, com duas estações definidas como seca (abril 

a setembro) e chuvosa (outubro a março). 

O período experimental abrangeu os meses de janeiro a maio de 2014 e 

no início do período ocorreu uma estiagem atípica resultando em volume de 

chuva 45,40 e 33,42% menor em relação à média dos anos de 2012/2013, 

respectivamente em janeiro e fevereiro, resultando em 140,85 e 88,65 mm, a 

menos no volume de chuva daqueles meses (Figura 1b). 

 

 

Figura 1b – Precipitação total diária (mm), temperatura máxima, mínima e média  

diária compensada (°C) no período de janeiro a maio do ano de 

2014 (INMET/JATAÍ, 2014) 
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O solo da área experimental é classificado como Latossolo Vermelho 

distroférrico (EMBRAPA, 2009) e as correções e adubação foram realizadas de 

acordo com as recomendações de Camargo & Novo (2009) a partir das 

características químicas e físicas observadas no solo antes da implantação do 

experimento (Tabela 1b). 

 

Tabela 1b - Análise química e física do solo da área experimental 

pH (cmolc/dm³) (mg/dm³) g/kg (cmolc/dm³) 

V(%) 
(H2O) H+Al Al Ca Mg Ca+Mg K K P MO SB CTC 

4,80 6,35 0,15 1,02 0,65 1,67 0,286 111,5 2,74 24,79 1,96 8,31 23,57 

 

 

No início do período experimental foi realizado o corte de uniformização 

na pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu a 15 cm de altura em todas as 

unidades experimentais para proceder à aplicação dos tratamentos que 

consistiram de três doses de nitrogênio (0, 50, e 200 kg/ha) utilizando a ureia 

como fonte e duas doses de Azospirillum brasilense Masterfix Gramíneas® 

produzido com as estirpes Abv5 e Abv6 (0 e 200 mL/ha) com concentração 

bacteriana de 2,0 x 108 UFC (unidade formadora de colônia) por mL. 

A aplicação de Azospirillum brasilense foi realizada com uma bomba de 

pressão manual acoplada em garrafa “pet” de dois litros usando a diluição do 

concentrado de Azospirillum brasilense Masterfix Gramíneas® de acordo com as 

recomendações do fabricante (200 mL/ha), enquanto que o nitrogênio foi 

distribuído a lanço nas unidades experimentais.  

O delineamento estatístico utilizado foi em blocos casualizados com 

quatro repetições, em arranjo fatorial 3 X 2 (três doses de N e duas doses de 

Azospirillum brasilense totalizando 24 parcelas de 16 m2 e 1 m2 de espaçamento 

entre cada unidade experimental. 
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O final de cada ciclo foi determinado utilizando como parâmetro a 

interceptação luminosa de 95% monitorada semanalmente em três pontos 

distintos das unidades experimentais nas horas de maior incidência de luz (das 

11h30min às 13h30min) com o auxílio de um ceptômetro (AccuPAR® modelo 

LP-80). Em função disso, os ciclos avaliativos dos tratamentos com a adubação 

de 0, 50 e 200 kg de N/ha com e sem a inoculação foram de 128, 98 e 34 dias, 

respectivamente. 

Houve a necessidade de realizar um segundo corte no tratamento de 200 

kg de N/ha aos 46 dias após o primeiro. Desta forma, no intervalo de 80 dias as 

parcelas que receberam 200 kg de N/ha produziram dois ciclos enquanto as 

demais produziram um único ciclo. 

 Após a aplicação dos tratamentos foram marcados quatro perfilhos por 

parcela com fitilhos de cores diferentes para a realização da morfogênese 

anotando o tamanho e o número de folhas do perfilho marcado. Cada perfilho 

teve sua localização demarcada com uma estaca de bambu identificada com um 

fitilho da mesma cor do perfilho localizado por ela. 

Para a quantificação da massa seca de raiz foram realizadas duas coletas 

por profundidade de solo por parcela utilizando cilindros de aço com 3 polegadas 

de diâmetro e 60 cm de altura, introduzidos no solo com a ajuda de uma marreta 

nas profundidades de 0 a10 cm e de 10 a 20 cm a 5 cm de distância das 

touceiras cortadas para a avaliação da produtividade. Após a coleta o material 

foi acondicionado em saco plástico identificado para posterior lavagem em 

laboratório a fim de separar as raízes da terra, com o auxílio de peneiras. As 

raízes separadas foram acondicionadas em sacos de papel, pesadas e levadas 

a estufa de ventilação forçada a 65ºC, para a determinação da produção de 

massa seca de raiz em kg/ha. 

Para quantificar a atividade da enzima redutase do nitrato, após 76 dias 

do início do experimento foi utilizada a metodologia adaptada de Meguro & 

Magalhães (1982). Foram coletadas 10 folhas por unidade experimental às 

10h00min da manhã garantindo intensidade de luz e calor adequado para que a 

atividade enzimática fosse máxima. Rapidamente, as amostras foram levadas 
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para o laboratório onde foram lavadas com água destilada e subdivididas 

gerando quadruplicatas por parcela. As folhas foram cortadas em fragmentos de 

aproximadamente 0,2 mm de espessura, sendo utilizados 0,2 mg de matéria 

fresca para a análise. Posteriormente, as amostras foram colocadas em meio de 

incubação composto por 5 mL de solução tampão fosfato (K2HPO4 + KH2PO4 0,1 

mol/L, pH 7,5) adicionado de 1 mL de nitrato de potássio (KNO3 a 0,25 mol/L) e 

1 mL de N-propanol (1% v/v). Após agitação em “vortex” os frascos foram 

envolvidos em papel alumínio e inseridos em estufas BOD (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio) por 1 hora a 30°C. Após a filtração uma alíquota de 1 

mL de solução foi transferida para tubos de ensaio com 1,0 mL de sulfanilamida 

diluída a 0,1% em HCl (3,0 mol/L) para agitação em “vortex”. Após 30 minutos 

foram adicionados 1,0 mL de N-naftiletileno diamina a 0,01% seguido de nova 

agitação em “vortex”. Após 15 minutos procedeu-se a leitura em espectrômetro a 

540 nm em absorbância. As absorbâncias obtidas foram comparadas com uma 

curva padrão de nitrito, gerada a partir de quantidades conhecidas, sendo 

expressa a atividade da enzima redutase do nitrato em µmol de 

nitrito/hora/grama de matéria fresca (μmol de NO2
-/h/g MF). 

Para a quantificação do teor de clorofila total foi utilizado o aparelho 

clorofiLOG CFL 1030 da Falker, fazendo-se a leitura em 10 folhas totalmente 

expandidas por parcela escolhendo-se a folha abaixo da folha bandeira (última 

folha completamente expandida) no final do ciclo avaliativo (95% de 

interceptação luminosa) sendo o valor dado pelo índice Soil Plant Analysis 

Development (SPAD). 

Para determinar a produção de massa, a coleta das amostras foi realizada 

rente ao solo utilizando um gabarito 0,25 m2 lançado ao acaso duas vezes por 

parcela. O material foi acondicionado em sacos identificados e levados ao 

laboratório para a separação manual das amostras em folha, colmo e material 

morto para o estrato pastejável (P: até 15 cm do solo) e estrato não pastejável 

(NP: do solo até 15 cm). Para a realização dos cortes foram utilizadas tesouras 

tipo “poda de jardineiro”. Cada componente foi pesado e seco em estufa de 

ventilação forçada a 65ºC, até atingir peso constante (aproximadamente 72 
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horas) para a determinação da matéria pré-seca, sendo assim possível 

determinar a produção de folhas, colmo e material morto. 

Após a pesagem foi realizada a homogeneização do material que foi 

então moído em moinho de facas tipo “Willey” com peneira de 1 mm para a 

determinação da matéria seca (MS) e da proteína bruta (PB) conforme  

metodologias descritas por Silva & Queiroz (2002) em duplicata no Laboratório 

de Nutrição Animal na Regional Jatai da Universidade Federal de Goiás. 

Procedeu-se a análise de variância dos dados SAS versão 9.3 (SAS, 

2011) a 5% de probabilidade considerando o delineamento em blocos 

casualizados (DBC) e o desenho fatorial 2x3 para a distribuição dos tratamentos. 

As variáveis foram analisadas em parcelas subdivididas, analisando o efeito do 

bloco e da dose na parcela e da aplicação de Azospirillum brasilense e a 

interação na sub parcela. Para as variáveis clorofila e PB foi aplicada a 

transformação box-cox. Posteriormente, foi avaliado o efeito de corte (primeiro e 

segundo) do tratamento de 200 kg/ha de nitrogênio, aplicando a transformação 

log(x) para a produção de folhas do estrato pastejável e do estrato não 

pastejável e a transformação box-cox para a produção de colmo e o somatório 

do estrato não pastejável. 
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3.3. RESULTADOS 

 

A aplicação de Azospirillum brasilense não apresentou influência 

significativa (P>0,05) na produção de massa seca de folha, colmo, material 

morto e massa total no estrato pastejável, não pastejável e massa total nos 

quais foram observadas médias de 1.196, 922, 329 e 2.477 kg/ha e 121, 727, 

800, 1.648 kg/ha e 4.060 kg/ha, respectivamente (Tabela 2b). 

Da mesma forma, quando todos os cortes foram avaliados, não houve 

alteração significativa na produção de massa em resposta à aplicação de 

Azospirillum brasilense (Tabela 2b) demonstrando que a produção se manteve 

ao longo dos mesmos. 

As doses crescentes de nitrogênio promoveram resposta linear na 

produção de massa seca de material morto do estrato pastejável e na produção 

de massa seca de folha e de colmo do estrato não pastejável (Tabela 3b).  

Já a produção de massa seca de folha, colmo e total do estrato pastejável 

e do total do dossel apresentaram resposta quadrática em função das doses 

crescente de nitrogênio (Tabela 3b) e, tanto a massa seca de material morto 

quanto a soma do extrato não pastejável não apresentaram resposta 

significativa. 

A soma de todos os cortes permite observar maior capacidade produtiva 

das parcelas que receberam 200 kg de N/ha, expressa pelo efeito linear 

crescente na produção total que resultou em 2.000 kg MS/ha a mais de massa, 

sem perda na qualidade da forragem já que a produção total de folha do estrato 

pastejável também apresentou aumento linear significativo (Tabela 3b), da 

mesma forma, também a produção de folhas do estrato não pastejável 

respondeu linear e significativamente a adubação nitrogenada com 345 kg 

NPTFolha/ha a mais que a testemunha. 
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Tabela 2b. Produção de massa seca (folha, colmo, material morto e total), em 
kg/ha, da Brachiaria brizantha cv. Marandu em função da aplicação 
de Azospirillum brasilense nos estratos pastejável (P), não pastejável 
(NP) e total 

Variavel¹ 

Azospirillum brasilense (mL/ha) Média ± Desvio 
padrão 

Valor-P² 
0  200 

Produção de massa seca no primeiro corte (kg/ha) 

PFolha 1186 ± 48 1206 ± 48 1196 ± 166 0,7758 
PColmo 969 ± 98 810 ± 89 922 ± 308 0,2639 
PMorto 332 ± 26 326 ± 26 329 ± 90 0,8900 
PTotal 2492 ± 165 2342 ± 149 2477 ± 516 0,5206 
NPFolha 118 ± 14 123 ± 14 121 ± 50  0,8003 
NPColmo 713 ± 31 740 ± 31 727 ± 107 0,5606 
NPMorto 776 ± 50 825 ± 50 800 ± 174 0,5093 
NPTotal 1607 ± 74 1688 ± 74 1648 ± 257 0,4616 

Total 4090 ± 202 4031 ± 202 4060 ± 702 0,8416 

Produção de massa seca de todos os cortes (kg/ha)  
PTFolha 1682 ± 55 1803 ± 55 1742 ± 1971 0,7358 
PTColmo 1125 ± 84 1028 ± 84 1077 ± 291 0,4356 
PTMorto 343 ± 26 336 ± 26 339 ± 91 0,8483 
PTTotal 3151 ± 142 3168 ± 142 3159 ± 494 0,9354 
NPTFolha 170 ± 17 186 ± 17 178 ± 60 0,4002 
NPTColmo 926 ± 16 971 ± 21 956 ± 58 0,2710 
NPTMorto 881 ± 48 920 ± 48 901 ± 167 0,5868 
NPTTotal 1978 ± 67 2095 ± 87 2029 ± 234 0,2749 

TTotal 5129 ± 202 5294 ± 202 5212 ± 702 0,5796 
¹-

 PFolha, PColmo, PMorto, PTotal: produção de massa seca de folha, colmo, material morto e 

total do estrato pastejável; NPFolha, NPColmo, NPMorto e NPTotal: produção de massa seca de 
folha, colmo, material morto e total do estrato não pastejável; PTFolha, PTColmo, PTMorto, 
PTTotal: produção de massa seca de folha, colmo, material morto e total do somatório dos cortes 
do estrato pastejável; NPTFolha, NPTColmo, NPTMorto e NPTTotal: produção de massa seca de 
folha, colmo, material morto e total do somatório dos cortes do estrato não pastejável; TTotal: 
produção de massa total do somatório dos cortes; ²

-
Teste F.  

 

 

A inoculação proporcionou aumento significativo da massa seca de raiz 

na profundidade de 0 a 10 cm. Ao contrário, na profundidade de 10 a 20 cm não 

houve influencia significativa da aplicação de Azospirillum brasilense da massa 

seca de raiz (Tabela 4b). 
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Tabela 3b. Produção de massa seca (folha, colmo, material morto e total), em 
kg/ha, da Brachiaria brizantha cv. Marandu em função das doses 
de nitrogênio nos estratos pastejável (P) e não pastejável (NP) e 
total 

Variável¹ 
Doses de nitrogênio (kg/ha) Efeito2 

0  50  200  Linear Quadrát. 

Produção de massa seca no primeiro corte (kg/ha) 

PFolha 1125 ± 59 1490 ± 57 974 ± 59 0,0700 0,0003 
PColmo 1253 ± 109 1219 ± 109 197 ± 126 0,0015 0,0199 
PMorto 562 ± 32 306 ± 32 119 ± 32 0,0004 0,5596 
PTotal 2940 ± 182 3015 ± 182 1296 ± 211 0,0014 0,0104 
NPFolha 46 ± 17 98 ± 17 219 ± 17 0,0002 0,1140 
NPColmo 610 ± 38 743 ± 38 829 ± 38 0,0040 0,5866 
NPMorto 862 ± 62 785 ± 62 754 ± 62 - - 
NPTotal 1517 ± 91 1625 ± 91 1801 ± 91 - - 
Total 4457 ± 248 4640 ± 248 3083 ± 248 0,0111 0,0383 

Produção de massa seca de todos os cortes (kg/ha) 

PTFolha 1125 ± 67 1489 ± 67 2613 ± 67 <0,0001 0,0595 
PTColmo 1252,±103 1219 ±103 760 ± 103 - - 
PTMorto 562 ± 32 306 ± 32 150 ± 32 0,0006 0,3838 
PTTotal 2940 ± 174 3014 ± 174 3524 ± 174 - - 
NPTFolha 45 ± 21 97 ± 21 390 ± 21 <0,0001 0,1365 
NPTColmo 626 ± 23 697 ± 23 1521 ± 23 <0,0001 0,0001 
NPTMorto 861 ± 59 784 ± 59 1056 ± 59 - - 
NPTTotal 1563 ± 95 1542 ± 95 3005 ± 95 <0,0001 0,0016 
TTotal 4457 ± 248 4640 ± 248 6539 ± 248 0,0051 0,0872 

¹-
 PFolha, PColmo, PMorto, PTotal: produção de massa seca de folha, colmo, material morto e 

total do estrato pastejável; NPFolha, NPColmo, NPMorto e NPTotal: produção de massa seca 
de folha, colmo, material morto e total do estrato não pastejável; PTFolha, PTColmo, PTMorto, 
PTTotal: produção de massa seca de folha, colmo, material morto e total do somatório dos 
cortes do estrato pastejável; NPTFolha, NPTColmo, NPTMorto e NPTTotal: produção de 
massa seca de folha, colmo, material morto e total do somatório dos cortes do estrato não 
pastejável; TTotal: produção de massa total do somatório dos cortes;

 2-
Valor-P. 

 

 

Tabela 4b. Produção de massa seca de raiz nas profundidades de 0 a 10 e de 10 
a 20 cm, em kg/ha, da Brachiaria brizantha cv. Marandu em função 
da aplicação de Azospirillum brasilense 

Variável (cm) 
Azospirillum brasilense (mL/ha) Média ± 

Desvio padrão 
Valor-P1 

0  200 

Raiz de 0 a 10 2970,11±196,10 3864,06±216,80 - 0,0156 
Raiz de 10 a 20 592,94±64,95 742,83±64,95 667,89±225,00 0,1372 
1-

Teste F 
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A produção de massa seca de raiz em função das doses de nitrogênio foi 

influenciada significativamente, sendo que, na profundidade de 0 a 10 cm houve 

efeito quadrático com maior resposta da testemunha, enquanto que na 

profundidade de 10 a 20 cm observou-se resposta linear decrescente em função 

da dose de N (Tabela 5b).  

 

 

Tabela 5b. Produção de massa seca de raiz nas profundidades de 0 a 10 e de 
10 a 20 cm, em kg/ha, da Brachiaria brizantha cv. Marandu em 
função das doses de nitrogênio 

Variável (cm) 
Doses de Nitrogênio (kg/ha) Efeito¹ 

0  50  200  Linear 
Quadrát

. 

Raiz de 0 a 10 
4.142,90 

± 
240,18 

2.617,56 
± 

240,18 

3.490,81 
± 

277,33 

0,2280 0,0241 

Raiz de 10 a 20 
897,13 

± 
79,54 

753,85 
± 

79,54 

352,68 
± 

79,54 

0,0027 0,2294 

¹
-
 Valor-P.  

 

 

A atividade redutase de nitrato (4,96 vs. 3,18 μmol de NO2
-/h/g MF) e o 

teor de clorofila (32,72 vs. 34,44 SPAD) nas folhas apresentaram efeito 

significativo em relação à aplicação de Azospirillum brasilense, estando ambas 

variáveis diretamente relacionadas à quantidade de N dentro da planta, uma vez 

que o nitrogênio é parte fundamental da clorofila e a enzima redutase do nitrato 

é considerada enzima chave na regulação do metabolismo de N. Apesar disso, o 

teor de proteína bruta (7,69%) não respondeu a aplicação (P>0,05) do 

inoculante (Tabela 6b). 
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Tabela 6b. Atividade nitrato redutase, em μmol de NO2
-/h/g MF, teor de clorofila, 

em SPAD e proteína bruta, em percentagem, na Brachiaria 
brizantha cv. Marandu em função da aplicação de Azospirillum 
brasilense 

Variavel¹ 

Azospirillum brasilense 
mL/ha 

Média ± 
Desvio padrão 

Valor-P² 
0 200  

Redutase 3,18 ± 0,43 4,96 ± 0,43 - 0,0185 
Clorofila 32,72 ± 0,53 34,44 ± 0,53 - 0,0173 
Proteína bruta 7,56 7,81 7,69 ± 0,95 0,2640 
¹
-
Redutase: atividade redutase de nitrato (em μmol de NO2-/h/g MF); Clorofila: teor de clorofila 

(SPAD); ²
-
Teste F. 

 

 

Para as doses crescentes de nitrogênio, a atividade redutase do nitrato 

não apresentou efeito significativo (3,54; 3,77 e 4,92 μmol de NO2
-/h/g MF, 

respectivamente, para as doses de 0, 50 e 200 mL/ha; Tabela 7b). 

Já o teor de clorofila e o teor de proteína bruta apresentaram resposta 

quadrática às doses crescentes de N (Tabela 7b) com efeito positivo em relação 

ao aumento das doses.  

O teor de proteína bruta (PB) é um dos principais índices utilizados na 

avaliação do valor bromatológico de forragens. Burton (1998) concluiu que as 

adubações, principalmente a nitrogenada, além de aumentar a produção de MS, 

aumentam o teor de PB da forragem, contribuindo para a melhoria da sua 

composição química.  

 

 

 

 

Tabela 7b.  Atividade nitrato redutase,  μmol de NO2
-/h/g MF, teor de clorofila, 

em SPAD e proteína bruta, em percentagem, na Brachiaria 
brizantha cv. Marandu em função das doses de nitrogênio 

Variavel¹ 
Doses de nitrogênio (kg /ha) Efeito² 

0 50 200 Linear Quadrático 

Redutase 3,74 ± 0,53 3,54 ± 0,53 4,92 ± 0,53 - - 
Clorofila 27,25 30,82 42,67 <0,0001 0,0263 
Proteína bruta 4,79 5,69 12,57 <0,0001 0,0002 
¹Redutase: atividade redutase do nitrato; Clorofila: teor de clorofila; ²

-
Valor-P 
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3.4. DISCUSSÃO 

 

No presente trabalho, a aplicação de Azospirillum brasilense não afetou a 

produção de massa, podendo, este fato, ser atribuído ao fato de que a 

contribuição biológica, observada na forma de fixação de nitrogênio, não foi 

suficiente para influenciar o aumento da diferenciação celular, uma vez que a 

absorção de nitrogênio na forma de NH4+ gera maior gasto de esqueletos de 

carbono reduzindo a quantidade disponível para a produção de massa seca. 

Martuscello et al. (2011) também não encontraram efeito significativo na 

produção de massa seca total, de folha, de colmo e de material morto em 

plantas de Brachiaria decumbens ao comparar o cultivo solteiro ou em consórcio 

com Calopogonium mucunoides. Porém, quando avaliaram o consórcio com 

Stylosanthes guianensis cv. Mineirão e doses de N, os autores observaram 

efeito significativo tanto na produção de massa seca total quanto de folha e 

colmo. Ao contrário, a produção de matéria seca de material morto não diferiu 

para os tratamentos adubação e consórcio. 

Fagundes et al. (2005) afirmam que o suprimento de nitrogênio no solo, 

normalmente, não atende à demanda das gramíneas, por isso, quando é 

realizada a adubação nitrogenada, são observadas alterações relevantes na 

taxa de acúmulo de massa seca (MS) do capim-braquiária. Os autores 

observaram que houve aumento na produção de matéria seca à medida que a 

adubação nitrogenada foi aumentada até a dose de 300 kg/ha, comprovando o 

efeito do nitrogênio no aumento da produção de massa.  

Ao contrário, no presente trabalho, a dose de 200 kg de N/ha resultou em 

menor valor de produção de massa de folha, colmo e material morto do estrato 

pastejável e na produção total permitindo observar efeito quadrático como 

resposta ao fato de que esse tratamento atingiu 95% de interceptação luminosa 

94 dias antes da testemunha, acumulando menor quantidade de forragem no 

ciclo. 

Entretanto, quando se procede a soma da massa produzida nos dois 

cortes (dois ciclos produtivos) a produção de massa da dose de 200 kg N/ha foi 
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superior aos demais tratamentos, comprovando a eficiência da adubação para a 

produção de massa e para a produtividade uma vez que proporcionou mais 

cortes em menor espaço de tempo com maior qualidade como função da maior 

produção de folhas no estrato pastejável, onde ainda foi observada maior 

quantidade de folhas no extrato não pastejável, o que proporciona rápida 

recuperação do dossel forrageiro, uma vez que, de acordo com Da Silva (2008), 

o IAF remanescente é um dos responsáveis pela manutenção e sobrevivência 

dos tecidos remanescentes e da respiração celular logo após o corte ou pastejo 

sendo fundamental para a recuperação eficiente do dossel. 

A eficiência fotossintética da parte aérea da planta, principalmente das 

folhas, influi diretamente na produção de massa seca, permitindo afirmar que 

esta característica é dependente de características do dossel forrageiro como a 

distribuição dos tecidos produzidos ao longo do perfil do relvado e da eficiência 

em interceptar a luz incidente (SBRISSIA, 2004), sendo que o nitrogênio está 

entre os principais elementos ligados a fotossíntese uma vez que integra a 

molécula de clorofila e dos foto assimilados.  

Ao mesmo tempo, a massa do sistema radicular é importante não só para 

a recuperação da forragem após o corte, mas para a resistência ao déficit hídrico 

e melhor aproveitamento de nutrientes. No presente trabalho o aumento 

significativo da massa seca de raiz na profundidade de 0 a 10 cm, concorda com 

Hungria (2011) que afirma que são vários os relatos em literatura em que a 

inoculação de Azospirillum brasilense proporciona o aumento do sistema 

radicular e ainda, segundo Bazzicalupo e Okon (2000) este efeito é atribuído à 

produção e liberação de substâncias reguladoras do crescimento vegetal, como 

auxinas, giberelinas e citocininas. 

Independente da dose de nitrogênio, a aplicação de Azospirillum 

brasilense auxiliou na absorção de N como resultado tanto da fixação biológica 

de N quanto dos mecanismos de promoção do crescimento, que aumentaram a 

massa seca de raiz ampliando a capacidade de absorção de água das plantas e 

reduzindo o efeito do estresse hídrico e ainda, proporcionando maior absorção 
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de nitrogênio através do fluxo de massa, tendo como resposta a maior atividade 

da enzima redutase do nitrato e maior produção de clorofila. 

Barassi et al. (2008) relatam a melhoria em parâmetros fotossintéticos das 

folhas, incluindo o teor de clorofila e a condutância estomática, como efeitos 

positivos na atividade da enzima redutase do nitrato em função da aplicação de 

Azospirillum brasilense. 

Garcia de Salomone & Döbereiner (1996) citam efeito significativo da 

inoculação com Azospirillum na atividade da enzima redutase do nitrato em 

plantas de milho. Já Machado et al. (1998) ao avaliarem a atividade da enzima, 

também em plantas de milho, relatam que não houve efeito nem da inoculação 

nem da adubação nitrogenada, fato que poderia ser justificado pela provável 

competição das bactérias com as plantas pelos carboidratos provenientes da 

fotossíntese. 

Durante o período avaliativo houve um período prolongado de déficit 

hídrico (Figura 1b) fato que pode justificar a ausência de efeito significativo da 

atividade redutase do nitrato em função da adubação, que não proporcionou 

aumento significativo do sistema radicular e, portanto, não favoreceu o aumento 

da capacidade de absorção de água, veículo pelo qual a maior parte do 

nitrogênio é absorvido por fluxo de massa, na forma de nitrato que resulta em 

menor atividade da enzima. 

Outro fator que pode ter influenciado a atividade da redutase do nitrato foi 

a fonte de nitrogênio avaliada (ureia) que, provavelmente, contribuiu para o 

menor fornecimento de N em função das perdas ocorridas, principalmente, por 

volatilização e, em parte pela menor velocidade de fornecimento de NO3
- no 

substrato. Desta forma, o estresse hídrico favoreceu a absorção de formas de 

nitrogênio mais prontamente disponíveis, reduzindo o gasto energético da planta 

e acarretando menor atividade da redutase do nitrato. 

A relação entre o teor de nitrogênio e a leitura do índice SPAD é atribuída 

ao fato de que mais de 50% do nitrogênio total das folhas são integrantes de 

compostos do cloroplasto e da clorofila das folhas (CHAPMAN & BARRETO, 

1997). A maior absorção e assimilação de nitrogênio comprovada pela atividade 
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redutase do nitrato proporcionaram maior produção de clorofila resultando na 

resposta significativa do índice SPAD para o teor de clorofila total em função da 

aplicação de Azospirillum brasilense. Bashan et al. (2006) relatam aumento em 

vários pigmentos fotossintéticos, tais como clorofila a, b e pigmentos foto 

protetivos auxiliares, em função da presença de Azospirillum spp., justificando 

seu efeito positivo no índice SPAD. 

Jordão et al. (2010) ao avaliarem o teor relativo de clorofila em folhas de 

milho inoculado com Azospirillum brasilense, afirmam que houve efeito positivo 

na inoculação comprovando a eficiência desse microrganismo na fixação 

biológica de nitrogênio. 

A redutase de nitrato tem atividade dependente, principalmente, da luz e 

do contínuo suprimento de nitrato através do xilema movimentado pelo fluxo de 

água na planta sendo, portanto, a enzima “chave”, na regulação do metabolismo 

do nitrogênio e de maior importância no processo de assimilação de NO3
- e 

redução deste a NH4
+ pelas raízes das plantas (KAWACHI et al., 2002) e 

incorporação em compostos orgânicos no sistema radicular e/ou na parte aérea 

da planta. Por isso, a estimativa da sua atividade tem sido utilizada, com 

sucesso, como parâmetro indicativo da resposta fisiológica de plantas 

submetidas a condições adversas (Castro et al., 2007), já que sua atividade 

pode ser influenciada por fatores climáticos, como o estresse hídrico que limita a 

absorção de N. 

Os maiores valores de teor de clorofila total observados para a dose de 

200 kg/ha de N no presente trabalho (42,67 SPAD) concordam com os 

observados por Guimarães et al. (2011) que relatam que resultados obtidos 

através da leitura SPAD nas folhas de B. brizantha cv. Marandu inoculada com 

Azospirillum spp., demonstraram que as estirpes AZ02, AZ04, AZ06, AZ13 e 

AZ18 apresentaram valores superiores à testemunha absoluta, em até 7%, 

sendo que o maior valor SPAD ocorreu no tratamento da adubação nitrogenada 

(máxima leitura obtida – valores de índice SPAD entre 35 e 38) enquanto que a 

estirpe AZ18 apresentou cerca de 80% do índice observado com a adubação. 
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Da mesma forma, Abreu & Monteiro (1999) observaram valor SPAD máximo (32 

e 45) no capim–marandu nas doses de nitrogênio de 205 e 314,5 mg/kg. 

O teor de proteína bruta não apresentou efeito significativo para a 

aplicação de Azospirillum brasilense concordado com os resultados descritos por 

Oliveira et al. (2007) que ao avaliarem a inoculação Brachiaria brizantha cv. 

Marandu com Azospirillum brasilense não encontraram efeito sobre o teor N na 

parte aérea da forrageira. 

As doses de nitrogênio proporcionaram variação crescente no teor de 

proteína bruta (4,79; 5,69 e 12,57%, respectivamente para as doses 0, 50 e 200 

kg N/ha), concordando com os relatos que descrevem o aumento do teor de PB 

em função do aumento da adubação nitrogenada (CUNHA et al., 2007; FRANÇA 

et al., 2007) e que pode ser explicado pela alteração da relação folha/colmo uma 

vez que a maior presença de folha favorece o aumento do teor de proteína bruta 

da massa forrageira. 

Benett et al. (2008) estudando a adubação nitrogenada nas doses 0, 50, 

100, 150, 200 kg de N/ha na B. brizantha cv. Marandu relataram aumento de 

47,13% no teor de PB em relação à testemunha.  
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3.5. CONCLUSÃO 

 

A contribuição biológica observada pela fixação de nitrogênio por parte do 

Azospirillum brasilense pode não ter sido suficiente para contribuir com 

alterações significativas no valor proteico e na produtividade da forrageira, 

porém pode reduzir as consequências do estresse hídrico em função do 

aumento da massa radicular, ampliando a absorção de água e de nitrogênio, 

aumentando a síntese de clorofila e resultando no retorno produtivo pós-estresse 

mais rápido, inclusive em função da maior reserva de foto assimilados. 

Da mesma forma, a adubação favoreceu a composição proteica da forrageira 

e conduziu a planta a buscar formas mais prontamente disponíveis de nitrogênio, 

ao mesmo tempo em que a torna mais susceptível às condições ambientes 

desfavoráveis. 
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4. CONCLUSÃO GERAL 

 

A utilização de Azospirillum barasilense proporcionou maior aparecimento 

e expansão de folhas, influindo positivamente no teor de clorofila e na atividade 

nitrato redutase das plantas, porém estes aspectos não colaboraram para a 

produção de massa de forragem e não influenciaram a estrutura da planta. 

Ao contrário, a aplicação de nitrogênio, apesar de não ter influenciado a 

atividade redutase do nitrato, proporcionou aumento no teor de clorofila, na 

proteína bruta e na produção de massa seca da forragem mas, provavelmente, 

não favoreceu a obtenção de resultados mais favoráveis com a aplicação de 

Azospirillum brasilense. 

Entretanto, toda forma de reduzir episódios de estresse fisiológico na 

planta forrageira perene e, portanto, altamente exigida, deve ser considerado no 

sistema de produção sustentável. 

 


