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VARIACÃO SAZONAL DE PARAMETROS BIOQUíMICO-FISIOLÓGICOS EM 
BRAQUIÁRIA DECUMBENS ESTABELECIDA EM PASTAGEM 

Autor: CECILIO VIEGA SOARES FILHO 

Orient.ador: PROF. DR. FRANCISCO ANTONIO MONTEIRO 

RESUMO 

O objetivo dest.e t.rabalho foi estudal.' a 

variação sazonal em parâmetros bioquirnico-flsio16~icos do 

sistema radiculal.' de capim-br aqui ál.'ia decumbens (Brachiaria 

decumbens. St.apf) est.abelecida há dez anos em past.a~em. 

O experiment.o foi conduzido na Rer;ião de 

Marilia-SP em um solo Podz6Uco Vermelho-Amarelo. Foram 

est.udados quatro t.ratament.os usando o delineament.o de blocos 

ao acaso, com quat.ro repet.icões no campo. Os t.rat.ament.os 

foram: testemunha; adubação com macro e micronutrientes e 

incluindo N; gradagem e gradagem + adubação com macro e 

micronut.rient.es, mas sem N. O N foi aplicado em duas épocas 

do ano (março e out.ubro). A adubação com macro e 

micronut.rient.es incluindo N favoreceu a produção de MS da 

part.e aérea, raizes e a concent.ração de carboidrat.os 

solúveis totais. Já a grada~em prejudicou a produção de MS 

da part.e aérea e das raizes .. não recuperando a past.agem. A 

gradagem + adubacão sem N aument.ou a produção de MS no 1~ 
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ano. As :frações nitrogenadas, os car-boidratos solúveis 

totais e :fenóis solúveis t.iveram um similar modelo de 

var-iação sazonal. A 

micronutrientes e 

gradagem 

incluindo 

e 

N 

par-âmetros bioquímico-:fisiológicos, 

elevado de degradação da pastagem. 

a adubação com macro e 

não influenciaram nos 

sugerindo um estágio 
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SEASONAL V ARIATION OF SOME BIOCHEMICAL AND PHYSIOLOGICAL 
PARAMETERS IN BRAQUIÁRIA DECUMBENS GRO'NN ON A 

ESTABLISHED PASTURE 

Aut.ho:r-: CECILIO VIEGA SOARES FILHO 

Advise:r-: PROF. DR. FRANCISCO ANTONIO MONTEIRO 

SUMMARY 

This :r-esear-ch was car-:r-ied out. t.o st.udy t.he 

seasonal var-iat.ion in some biochemical and physiolo~ical 

par-amet.e:r-s in t.he :r-oot. syst.em of" B:r-achiar-ia decumbens. St.apf" 

~:r-own on a 10-year- past.u:r-e. 

The expe:r-iment. was conduct.ed in t.he Ma:r-ilia 

Region.. St.at.e of" São Paulo in a Red-Yellow Podzolic soil. 

Fou:r- t.:r-eat.ment.s we:r-e set. in t.he f"ield, using a Randomized 

Complet.e Block Design wit.h f"ou:r- :r-eplicat.ions. These 

t.:r-eat.ment.s were: cont.:r-ol; f"e:r-t.ilizat.ion wit.h mac:r-o and 

mic:r-onut.:r-ient.s.. including N; har-:r-owing; and har-:r-owing plus 

f"e:r-t.ilizat.ion wit.h mac:r-o and mic:r-onut.:r-ient.s wit.hout. N. 

Nit.:r-ogen was applied t.wice (Mar-ch and Oct.obe:r-) a year-. 

Sixt.een har-vest.s we:r-e pe:r-f"o:r-med in 42-day int.e:r-vals. 

Fe:r-t.ilizat.ion wi t.h mac:r-o and mic%'onut.:r-ient.s including N 

imp:r-oved t.he d:r-y mat.t.e:r- yield of" plant. t.ops and :r-oot.s and 

also inc:r-easead soluble car-bohydrat.es concent.:r-at.ion. 
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Har-1"owing dep1"essed dJ."y mat.t.e1" yield of' plant. t.ops and 1"oot.s 

and did not. 1"ecove1" t.he past.ure. The har-1"owing plus 

f'e1"t.ilizat.ion t.1"eat.ment. inc1"eased d1"y mat.t.e1" yield in t.he 

:fi1"st. yea1" of' t.he expe1"iment.. Nit.1"ogen 11"act.ions~ soluble 

car-bohydJ."at.es and soluble phenols had almost. t.he same 

seasonal va1"iat.ion 

f'e1"t.ilizat.ion did 

t.h1"oughout. t.he expe1"iment.. Har-1"owing plus 

noto change t.he biochemical and 

physiological pa1"amet.e1"s. The 1"esult.s suggest.ed t.hat. a 

highly deg1"aded past.ure was involved in t.his st.udy. 



.... 

1. INTRODUCÃO 

Dent.I"e as causas que t.em levado as past.agens 

cult.ivadas à degI"adação~ o esgot.ament.o da t'eI"t.ilidade do 

solo e o manejo inadequado das plant.as~ são as mais comuns. 

O esgot.ament.o da t'e1"t.ilidade nat.U1"al do solo~ 

t.em conduzido os pecuaI'ist.as a uma cíclica subst.it.uição de 

espécies t'oI"I"ageiI"as.. semp1"e no sent.ido daquelas menos 

exigent.es t'I"equent.ement.e .. de menoI" valOI" nut.I"i t.i v o. 

Nest.as condições~ o capim-colonião <Panicum max1mum. 

cedeu lugal" às bI"aquiãr-ias no Est.ado de São Paulo 

1985). 

Jacq.) 

(ROCHA .. 

Um levant.ament.o I"eallzado pelo Inst.i t.ut.o 

Ag1"onômico e pelo Inst.it.ut.o de Zoot.ecnia most.I"a a ocoI"I"ência 

de capim-braquiá1"ia 

em 286 dos 311 

decumbens <B1"achiar:ia decumbens. 

municipios do Est.ado <ROCHA, 

St.apt') 

1985). 

Ent.I"et.ant.o~ em algumas I"egiões.. est.as past.agens já se 

encont.I"am em condições de degI"adação. 

Nest.a sit.uação.. t.oI"na-se necessãr-io o uso de 

prát.icas de t'ert.ilização e manejo de past.agens .. de t.al t'oI"ma 

que a longevidade e produt.i vidade dessas past.agens se jam 

mant.idas. 
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Ant,es disso pO:l'ém, exist,e a necessidade de 

pal:'ãmet,:l'os que pe:l'mit,am avaHal:', com :l'elat,iva 

segUX"ança, as condições O:l'gânicas das plant,as t:o:l':l'agei:l'as 

que possibilit,em ident,iflcal:' os p:l'enúncios da deg:l'adação do 

past,o. 

Conside:l'ando que sob condições de past,e jo a 

das f'o:l':l'ageir-as sendo 

pe:l'iodicament,e :l'emovida e 

int,e:l'dependência ent,:l'e essa 

que exist,e uma est,:l'eit.a 

pal:'t,e aé:l'ea e o sist,ema 

:l'adicular- e que além disso as :l'aizes como ó:l'gãos de maiO:l' 

pe:l'manência, manif'est.am suas :l'eações a condições adve:l'sas 

num p:l'azo mais longo, é :l'azoável supor- que a busca de 

pal:'âmet,:l'os indicat,i vos da deg:l'adação das deva 

di:l'igi:l' os est,udos ao sist.ema :l'adicuJ.ar.. 

O p:l'esent.e t,:l'abalho t,eve como objet,ivos: 

a) Est.udal:' a val:'iação sazonal de pa:l'ãmet,:l'os bioquimico-

t:1siológicos do sist.ema :l'adicuJ.ar. de b:l'aquiá:l'ia 

decumbens est,abelecida em past.agem; 

b) P:l'OpO:l' alt.e:l'nat,ivas de manejo :l'elacionadas a 

:l'ecupe:l'ação de past,agens degr-adadas. 
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2. REVISÃO DE UTERATURA 

2.1. Produção de mat.éria seca da part.e aérea 

A quant.idade de mat.ér-ia seca pr-oduzida pelas: 

forr-ageir-as: var-ia mult.o de acor-do com as: condicões 

climát.icas:, com a fer-t.ilidade do solo e com o manejo 

adot.ado. 

Producões de 8 a 15 t.on de MS/ha t.êm sido 

obt.idas: com as: braquiár-ias: cult.ivadas: nos vár-ios países em 

que essas: espécies for-am int.r-oduzidas: (BOGDAN, 1977). 

PEDREIRA et. alii (1975).. est.udando a pr-oduCão 

de 19 gr-amineas: for-r-ageir-as.. durant.e 3 anos agl'icolas:, 

obser-var-am uma pr-oducão média de 11 t.on de MS/ha/ano par-a o 

capim-br-aquiár-ia decumbens:, a qual foi super-ior- à média de 

pl'oducão das demais gr-anúneas est.udadas:. 

ROLIM (1976).. pesquisando o efeit.o da 

mat.uridade sobr-e a pr-oducão de mat.ér-ia seca do 

capim-bl'aquiár-ia decumbens:, com cor-t.es efet.uados aos 45, 90 

e 135 dias: de idade .. obt.eve pr-oducões de 752, 2012 e 2207 Kg 

de MS/ha nas: r-espect.ivas: idades de cor-t.es. 

Já, OLIVEIRA (1980) obser-vou que o 

capim-bl'aquiár-ia decumbens: cOl't.ado em 6 idades (21, 42, 63, 
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84, 105 e 126 dias) apl'esent.ou pl'oducão crescent.e de mat.él'ia 

seca de 2,59 t.on/ha aos 21 dias.. at.é 10,51 t.on/ha aos 84 

dias, a qual decl'esceu pal'a 8 .. 6 t.on/ha aos 126 dias de 

cl'esciment.o. 

t.l'ês 

SERRÃO et. alii (1971) est.udal'am a l'espost.a de 

bl'aqu121l'ias à aplicacão de fel't.ilizant.es em um 

Lat.ossolo Amal'elo t.ext.ura média. Eles obsel'val'am .• pal'a 

bl'aquiál'ia decumbens, pl'oducões de mat.él'ia seca da ol'dem de 

5 a 7; 8 a 12 e 20 a 30 t.on/ha/ano sob condicões de solo com 

baixa, média e alt.a :fel't.ilidade. l'espect.ivament.e. 

Em est.udos com t.l'ês espécies de Bl'achial'ia .• 

cinco de Die;it.al'ia e duas de Cynodon. dUl'ant.e um ano e com 

t.l'ês int.el'valos de cOl't.es (30, 45 e 60 dias), SOTOMAYOR-RIOS 

et. alii (1973) obsel'val'am que no int.el'valo de 60 dias :fol'am 

obt.idas as maiol'es producões de mat.él'ia seca. Os mesmos 

aut.Ol'es most.l'am que cOl't.es :fl'equent.es debilit.am a plant.a, 

diminuem 

l'adiculal' 

a 

e 

pl'odução de 

diminuem 

não-est.l'ut.Ul'ais das l'aizes. 

Para avaliar 

físico-mecânicos e da 

MS, l'est.l'in~em 

as l'esel'vas 

a ef"et.i vidade 

o 

de 

de 

cl'esciment.o 

cal'boidl'at.os 

t.rat.ament.os 

aplicacão de fel't.ilizant.es na 

l'ecupel'acão de past.agens de bl'aquiál'ia decumbens, ARRUDA et. 

alii (1987), ut.ilizal'am os se~uint.es t.l'at.ament.os mecânicos: 

sem pl'epal'o, aracão, al'acão + ~l'ada~em.. cult.ivadol', queima .. 

queima + ~l'adagem e queima + cult.ivadol'. A aplicacão de 

:f el't.ilizant.es consist.iu de: t.est.emunha, :fel't.ilizacão 

:fos:fat.ada (22 Kg de P/ha) e :fel't.ilizacão complet.a ( 22, 45, 
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25, 28, 18 e 15 Kc;, r-espect.ivament.e, de P, N, K, CaO, Mc;0 e 

S/ha). Encont.r-ar-am que a aplicação de t.rat.ament.os mecânicos 

sem fer-t.ilização não melhorou o desenvolviment.o da past.ac;em 

nem sua produt.ividade. A fert.ilização complet.a pr-oduziu os 

efeit.os mais benéficos (4266 Kc; de MS/ha e 73% de cober-t.ura 

do solo), sendo a maior- r-espost.a quando a fer-t.ilização foi 

combinada com a queima. Conclu1r-am que a queima acompanhada 

da aplicação de P é uma pr-át.ica essencial para a r-ecuper-acão 

das past.ac;ens de capim-br-aquiár-ia decumbens, no sul da 

Bahia. 

Na mesma linha de pesquisa, SANTOS et. alii 

(1990) avaliaram os efeit.os de diferent.es mét.odos 

ac;r-onômicos ut.ilizados na r-ecuperação de past.ac;em dec;r-adada 

de capim-colonião. Os t.rat.ament.os for-am: descanso 

limpeza manual (Lm), foc;o (F), ar-acão (A), c;r-ada~em «3), 

sub-solac;em (S), ar-acão + c;radac;em (A + (3), subsolac;em + 

c;r-adac;em (S + (3), t.odos associados com aplicacão de 50 Kc; 

N/ha. Os result.ados demonst.r-aram que a mais rápida 

r-ecuper-ação da past.ac;em foi obt.ida com os sec;uint.es 

t.r-at.ament.os: D + N, Lm + N, F + N, S, S + N e (3 + N. 

Obt.iveram os maiores rendiment.os de forrac;em com o 

t.r-at.ament.o F + N que pr-odU2iu 12,5 t. de MS/ha. Concluíram 

que exist.e uma r-espost.a favorável nos r-endiment.os de 

forrac;em e na composicão da past.ac;em, com os mét.odos e 

t.écnicas de r-enovacão est.udados. 



6 

2.2. Aspect.os bioquimico-fisiológicos da recuperacão de 

past.agens 

A d\ll'ação do peI'iodo de 

plant.as fOI'I'a~eiI'as após desfolha.> é um dos fat.oI'es de 

manejo que a:Cet.am a pI'odut.ividade, o valOI' nut.I'it.ivo e a 

peI'sist.ência do past.o. 

A I'ecupeI'ação das plant.as fOI'I'a~eiI'as, após 

cOI't.e ou past.ejo, depende, ant.es de mais nada, do 

desenvolviment.o da supeI'ficie fot.ossint.ét.ica (DA VIDSON 8: 

MILTHORPE, 1966a). POI't.ant.o, os fat.oI'es mais impoI't.ant.es que 

influenciam as t.axas de I'eb:r-ot.a se:r-iam, além das condições 

de ambient.e, ceI't.as cal'act.eI'ist.icas mOI'fofisioló~icas que as 

plant.as apI'esent.am à época de co:r-t.e, quais, o 

cI'esciment.o foliar- e consequent.e I'et.omada das at.ividades 

fot.ossint.ét.icas p:r-imal'iament.e dependent.es. Tais 

car-act.eI'Ist.icas se I'efeI'em pI'incipalment.e ao indice de ál'ea 

foliar- I'emanescent.e, à posição do meI'ist.ema apical em 

I'elacão ao plano de cOI't.e, ao nÚJneI'o de gemas basilal'es em 

condição de se desenvolve:r-em, aos t.eoI'es de car-boidl'at.os 

solúveis, de compost.os fenólicos e das f:r-acões nit.I'ogenadas 

(N-t.ot.al, NaNH e N-NH"I-). 
2 .. 

2.2.1. Carboidrat.os solúveis 

Car-boidl'at.os solúveis são subst.âncias 

sint.et.izadas e ar-mazenadas pelas plant.as em ceI't.os pe:r-iodos, 
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par-a ser-em ut.ilizadas post.el'ior-ment.e como f"ont.e de ener-~ia 

(MAY a DAVIDSON, 1958 e SMITH a MARTEN, 1970) ou como 

mat.er-ial est.r-ut.ur-al (ALBERDA, 1957 e BROWN 8: BLASER, 1965). 

Os car-boidr-at.os não-est.r-ut.ul'ais mais 

f"r-equent.ement.e encont.r-ados nas plant.as f"ol'r-a~eir-as são: os 

monossacar-ideos glicose e f"r-ut.ose junt.os (nor-malment.e 

ocorrem em t.eores de 1 a 3% na MS), os oli~ossacar-ideos 

sacar-ose e malt.ose (de 2 a 8% na MS) e os polissacar-ldeos 

amido e f"r-ut.osanas (McILROY, 1967; SMITH, 1972 e WHITE, 

1973). As ~r-amineas de clima t.r-opical e as le~uminosas em 

~er-al acumulam pr-incipalment.e o amido, enquant.o que as 

gramineas de clima t.emper-ado acumulam f"l'ut.osanas (BROWN 8: 

BLASER, 1965; McILROY, 1967; SMITH, 1972 e BALASKO a SMITH, 

1973). 

A concent.r-acão de car-boidr-at.os var-ia nos 

diver-sos ór-~ãos 

:f1sioló~ico (SMITB, 

da plant.a, de acordo com o est.ádio 

1973). Normalment.e, as concent.racões são 

mais elevadas na base dos colmos, est.olões, r-izomas, cor-oas 

e r-aizes (SPRAGUE a SULLIVAN, 1950; DAVIES, 1965; SMITH, 

1972; WHITE, 1973; BARRIS.> 1978 e NASCIMENTO et. alU .. 1980). 

A pr-oducão e a concent.r-acão de car-boidr-at.os 

solúveis nos t.ecidos e ór-gãos da plant.a são dependent.es de 

muit.os f'at.or-es li~ados às condicões 

nut.r-icional da plant.a e ao est.ádio 

var-iam amplament.e ent.r-e as espécies 

1973; BOKHARI, 1977; BARRIS, 1978 

1980). 

ambient.ais.. ao est.ado 

f"isioI6~ico. Além disso. 

(WEINMANN, 1961.> SMITB, 

e NASCIMENTO et. ali!, 



8 

Os 1..eoZ'es de cax-boid:I'a1..os solúveis apZ'esen1..am 

um modelo ciclico de vax-iacão es1..acionaI, no qual os niveis 

des1..as Z'eseZ'vas na base do caule e I'aizes caem no inicio do 

f'lol'escimen1..o e elevam-se Z'apidamen1..e dUI"an1..e a ma1..UI"acão 

(WEINMANN, 1961; HUMPHREYS, 1966; SMITH,. 1972 e BALASKO 8:. 

SMITH.. 1973). Ent.Z'et.ant.o,. esse modelo de vax-iacão es1..acionaI 

é imluenciado pela disponibilidade de á~ua.. nut.l'ient.es e 

1..empeZ'a1..UI"a (WHITE, 1973). 

Com o obje1..ivo de analisax- a dinâmica dos 

cax-boid:I'a1..os não-est.Z'u1..UI"ais na base dos 1..alos e I'aizes,. 

DISTEL FERNANDEZ (1986) ut.ilizax-am 

napos1..aense e S1..ipa 1..enuis. Eles obseZ'vax-am uma vax-iacão na 

concen1..l'acão desses cax-boidrat.os nas I'aizes de ambas as 

espécies.. evidenciando et.apas de diminuição, no inicio do 

out.ono e inveZ'no, se~uida pOI' pel'iodos de Z'eposição, na 

pZ'imavel'a e veZ'ão. 

CLA VERO 8:. CONRAD (1990).. I'ealizax-am um est.udo 

com o obje1..ivo de cax-ac1..erizax- e quan1..if'icax- os cax-boid:I'a1..os 

não-es1..Z'ut.UI"ais 

Dichant.ium annutat.um. 

seguint.es 

Penniset.um 

ciliax-is, cUI"vula. Chlol'is 

gr-amineas 

oZ'ien1..ale .. 

gayana e 

t.r-opicais: 

Cenchl'us 

Panicum 

viZ'ga1..um. A concen1..Z'acão de cax-boid:I'a1..os não-es1..Z'u1..UI"ais 

mos1..Z'ou uma vax-iacão est.acionaI, sendo os maiol'es valol'es 

(6,6%) encont.l'ados na est.acão da pZ'imaveZ'a. DUI"an1..e o 

peZ'lodo de cZ'escimen1..o est.es valoZ'es f'oZ'am decZ'escendo e, ao 

f'inal do inveZ'no f'oZ'am encont.Z'ados os valol'es mais baixos 

(3,9%). Os máximos valoZ'es encont.Z'ados (6,6%) f'oZ'am ob1..idos 
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com uma fx-equência de cox-te de 42 dias e uma altux-a de cox-te 

de 30 cm. A diminuicão na concentx-acão dos cax-boidX'atos 

não-estx-uturais indica que essa fonte de enex-g!a fornece 

substrato pax-a a x-ebrota e pax-a a respix-acão durante os 

pex-íodos em que a planta não tem cx-escimento ativo. 

MORALES et alii (1990a), avaliax-am a vax-iacão 

na concentx-acão de carboidX'atos não-estx-uturais na 

associacão de Bx-achiax-ia decumbens e Centx-osema pubescens 

com 1, 2, 4 e 8 semanas de x-ebx-ota. Os conteúdos em 

capim-braquiária decumbens fox-am de 3,8 e 4,1% e 7,0; 

7,6 e 6,9% pax-a o extx-at..o supex-iox- (S), inf"ex-!or (1) e 

x-aizes (R) na época de chuva e seca, x-espectivamente. 

Concluix-am, que o int..ex-valo de utilizacão mais adequado pax-a 

capim-bx-aquiária decumbens é o de 6 semanas. 

MORALES et ali! (1990b) .. estudax-am a 

concentx-acão de cax-boidX'atos não-estx-uturais a 1, 2 .. 4 e 8 

semanas de x-ebx-ota nos extx-atos superiox- (S), inf"ex-iox- (1) e 

x-aizes (R) na associacão AndX'opogon gayanus e Indigofex-a 

hix-suta. A concentx-acão desses cax-boidX'atos em 

capim-andX'opogon dUl'ante a época- da chuva flutuou de 4,.4 a 

5,9% em S, I e R; pax-a a seca obtiveram de 11,6 a 7,9 e a 

6,2% em R, I e S, respectivamente. Concluix-am que o 

int..ex-valo de utilizacão mais adequado foi de 6 a 7 semanas 

pax-a o capim-andX'opogon. 

CYR a BEWLEY (1990). trabalh.ar-am com Euphol"bia 

esula L. sob efeito de desfolhacão. Encontx-ax-am flutuacões 

sazonais nos cax-boidX'atos solúveis nas x-aizes fort..emente 
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associadas com um inver-no r-igor-oso. A 1"'or-macão de 

car-boidr-at.os solúveis nas r-aizes não 1"'oi signi1"'icat.ivament.e 

(P>0,05) af'et.ada pela desf'olhacão selet.iva, enquant.o o 

cont.eúdo máximo 

r-eduzido. 

de pr-ot.eina solúvel 1"'oi mar-cadament.e 

Como o consumo de car-boidr-at.os é um pr-ocesso 

met.abólico impr-escindível par-a a r-espir-acão e a pr-oducão é 

dependent.e da incidência de r-adiacão 1"'ot.ossint.et.icament.e 

at.iva nos t.ecidos ver-des, a concent.r-acão de car-boidr-at.os nas 

plant.as apr-esent.a 1"'lut.uacões 

HILST, 1969; LECHTENBERG et. 

diur-nas (McILROY.. 1967; HOLT a 

ali i , 1973 e HARRIS, 1978) e 

est.acionais (WEINMANN, 1961; McILROY, 1967; HARRIS, 1978; 

DORMAAR et. alii, 1981 e COYNE a BRADFORD, 1987). 

A int.ensidade luminosa t.em influência dir-et.a 

na pr-oducão de car-boidr-at.os (ALBERDA, 1965; BROWN a BLASER, 

1965; DAVIDSON 8: MILTHORPE, 1966a; McILROY, 1967 e SMITH, 

1973) e a t.emper-at.u:r-a na concent.r-acão de car-bo!dr-at.os 

solúveis (ALBERDA, 1965; BRO\IIN 8: BLASER, 1965; DAVIDSON a 

MILTHORPE, 1966a; YOUNGNER, 1972 e ARCIONI et. ali i , 1985). 

As condicões de umidade do solo (MAY, 1960; 

SMITH, 1973 e PETTIT 8: FAGAN, 1974) e de disponibilidade de 

nut.r-ient.es (MAY.. 1960; ALBERDA, 1965,; DAVIDSON a MILTHORPE .. 

1966a; LECHTENBERG et. ali i , 1973 e SMITH, 1973), t.ambém 

influenciam nos niveis de car-boidr-at.os solúveis na plant.a. 

BUSSO et. ali! (1990), est.udar-am as r-elacões 

ent.r-e concent.r-acões de car-boidr-at.os não-est.r-ut.u:r-ais, vigor- e 

r-ebr-ot.a na pr-imaver-a em r-aizes e base dos coünos de 
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AgI"opyron deseI"toI"um e PseudoI"oegneI"ia spicata. com ou sem 

cOI"te sob condicões de seca~ de iI"I"igacão e condicões 

nOI"mais. Os I"esultados sugeI"em que as plantas expostas pOI" 

peI"iodos pI"olongados de seca ou seca mais desf'olhacão 

peI"mitem I"ápida I"ebI"ota inicial, supeI"ando o estI"esse~ pOI" 

causa das alt..as quantidades de caI"boidI"atos não-estI"utUI"ais 

acumuladas nos 6I"gãos de I"eseI"va dUI"ante o peI"10do em que 

pI"evalecem aquelas condicões. 

DentI"e os f"atoI"es ineI"ent..es à plant..a, a f"ase 

de desenvolvimento exeI"ce inf"luência maI"cante no t..eoI" de 

caI"boidI"atos solúveis (YOUNGNER~ 1972; SMITH.. 1973; 

1977; GUTERRES li SANTOS, 1980; MENKE li TRLICA, 1981 

1981). 

BOKHARI~ 

e REIS, 

O desf"olhamento das plantas atI"avés de seus 

componentes, intensidade e f"I"equência (MA Y.. 1960; WEINMANN .. 

1967; PAULA et ali i , 1969 e BOKHARI, 1977)~ t..em inf"luência 

f'undamental na disponibilidade de caI"boidI"at..os solúveis que 

pode em ceI"tas condicões.. seI" deteI"minante do vigoI" e da 

peI"sistência da plant..a. 

Os ef"eit..os de I"epetidos desf'olhamentos são 

acumulativos e, quanto mais intensos e mais f'I"equentes, 

menOI"es seI"ão as I"eseI"vas de caI"boidI"atos na planta (MA Y , 

1960). 

Os estudos sobI"e a I"elacão entI"e níveis de 

caI"boidI"atos não-estI"utUI"ais na planta e vigoI" de I"ebI"ot..a 

levam a I"esultados conf"litantes. Enquanto WARD li BLASER 

(1961); DAVIES (1965) e BRO~ li BLASER (1970), mostI"aI"am 
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exist.iI' uma associacão posit.iva ent.I'e est.as duas: val'iáveis, 

dados de HUMPHREYS 8: ROBINSON (1966) e GOMIDE et. alii 

(1979).. evidencial'am que o vigoI' da I'ebI'ot.a independe do 

nível eneI'gét.ico da plant.a na época da des:Colha. 

Ent.I'et.ant.o, DAVIDSON MILTHORPE (1966a), 

admit.iI'am que a I'ebI'ot.a imediat.ament.e após des:Colhacão 

depende inicialment.e dos cal'boidI'at.os não-est.I'ut.Ul'ais 

pI'esent.es na base das :Colhas mais novas .. em seguida, da t.axa 

de :Cot.ossint.ese e :Cinalment.e, da t.axa de absOI'cão de 

nut.I'ient.es pelas I'aizes. 

Segundo MAY (1960).. o papel especi:Cico dos 

cal'boidI'at.os não-est.I'ut.Ul'ais pal'a inicial' um novo 

cI'esciment.o, bem como a sua influência na t.axa de I'ebI'ot.a 

não est.ão esclal'ecidos, já que os t.I'at.ament.os impost.os na 

maioI'ia dos expeI'iment.os influenciam não só os niveis de 

cal'boidI'at.os, mas t.ambém o peso das I'aizes. 

InúmeI'os t.I'abaIhos t.êm demonst.I'ado que o cOI't.e 

da pal't.e aéI'ea t.em um el'eit.o 

desenvolviment.o 

1939; CRIDER, 

EVANS, 1973b). 

I'adiculal' das plant.as 

1955; PAULA et. alii, 

negat.ivo 

{HARRlSON & 

1969; EVANS, 

CRIDER (1955), t.:r-abalhando com 

sobI'e o 

HODGSON, 

1973a e 

vál'ias 

g:r-amfneas .. veI'i:Cicou que a :r-emocão de 50% ou mais da pal't.e 

aéI'ea I'esult.ou em pal'alisacão do c:r-esciment.o das I'aizes pOI' 

um peI'iodo val'iável de 6 a 18 dias. 

T:r-abalhando com Dact.ylis e;lomeI'at.a e aplicando 

cOI't.es a 2 .. 5 cm de alt.u:r-a, DA VIDSON 8: MILTHORPE (1966b) 



13 

verificaram que a concentracão de carboidrat..os solúveis foi 

de: 8,5; 5,5; 4,5 e 4,5% da MS nos colmos; e de 3 .. 2; 1,7; 

1,9 e 1,9% nas raizes r-espect.ivament..e, aos O; 2; 4 e 8 dias 

ap6s o cor-t..e. 

Utilizando carbono marcado em 

smithii est..ádio de 5 folhas.. BOKHARI (1977) verificou que 

nesta fase de cr-escimento, a part..icão de carboidratos ent.r-e 

parte aér-ea e r-aizes foi quase idêntica, indicando igual 

demanda metab6lica para ambos: os sist.emas. Após 24 hor-as do 

inicio do for-neciment..o.. 50,8% do carbono marcado 

encontr-ava-se na parte aérea, 46,9% nas r-aizes e 2,3% 

perdidos atr-avés da r-espir-acão. Constatou ainda que, 82 .. 1% 

encont..r-ava-se em carboidrat.os não-est..r-utur-ais e 15,6% em 

carboidratos est..r-uturais. Dez dias ap6s o corte das plant..as, 

cerca de 29% dos carboidrat.os não-estr-utur-ais, inicialmente 

alocados nas r-aizes, encont.rava-se na parte aér-ea. Nessa 

ocasião, o teor- de carboidratos não-est..r-uturais das l"aizes 

est..ava reduzido à metade do valor- inicial. 

Tr-abalhando com capim- jaraguá (Hvparr-henia 

r-ufa <Nees) Stapf) submet.ido a 2 inter-valos ent.r-e cort.es <7 

e 14 dias) e a 1, 2, 3, 4 e 6 cortes r-ealizados a 10 cm do 

solo em plantas com 45 dias de idade, CORREA <1981> não 

encontr-ou efeit.o do númer-o de cor-t..es no t.eor- de carboidratos 

de reserva na base dos colmos e nas r-aizes das plantas. O 

autor- atr-ibuiu à ausência de r-esposta à pr-ecocidade do cor-te 

inicial e ao horário de amost.ragem (r-ealizada às 10 hor-as). 

Para ver-ificar var-iacão nos teores de 
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car-boidr-at.os de r-eser-vas em diver-sas ocasiões ap6s o cor-t.e, 

BOTREL (1980) ut.ilizou capim- jar-a~uá submet.ido a cor-t.e a 5 

cm do solo, aos 56 dias de idade. Ver-i1'icou uma queda na 

concent.r-acão na base dos colmos e nas r-aizes, que at.in~iu os 

valor-es mínimos do 2~ at.é o 7~ dia ap6s o cor-t.e. Aos 14 

dias, o t.eor- de car-boidr-at.os de r-eser-va nas r-aizes já não 

apr-esent.ava di1'er-enca si~niflcat.i va (P)0,05) do valor-

inicial (dia zer-o) e aos 28 dias. Isso t.ambém ocor-r-eu na 

base dos colmos. 

Na mesma linha de pesquisa, NASCIMENTO et. alii 

(1980) ut.ilizar-am capim-~or-dur-a (Melinis minut.iflor-a. 

Beauv), capim-jar-a~uá e capim-colonião cor-t.ados.. os 

pr-imeir-os a 10 cm do solo e o últ.imo a 15 cm, par-a ver-i1'icar

a var-iacão dos t.eor-es de car-boidr-at.os não-est.r-ut.ur-ais nas 

r-aizes e base dos colmos. Obser-var-am uma diminuicão nos 

t.eor-es desses car-boidr-at.os nos pr-imeir-os 5 a 7 dias de 

r-ebr-ot.a. A r-ecuper-acão nos t.eor-es ocor-r-eu aos 25 dias par-a 

capim-colonião, ent.r-e 21 e 35 dias par-a o capim-~or-dur-a e 

aos 49 dias par-a o capim- jar-aguá. 

PAULA et. alii (1969) ver-ificar-am que em 

capim-~or-dur-a o t.eor- médio de car-boidr-at.os solúveis das 

r-aizes foi a1'et.ado pr-incipalment.e pela alt.ur-a de cor-t.e. Nos 

cor-t.es a 2, 12 e 22 cm do solo o t.eor- médio desses 

car-boidr-at.os foi de 2,7; 4,55 e 4,56% na MS. O int.er-valo 

ent.r-e cor-t.es (4 e 8 semanas) não t.eve e1'eit.o si~nif"icat.ivo 

(P>0,05) sobr-e os t.eor-es de car-boidr-at.os solúveis. 

Tr-abalhando com capim-br-aquiár-ia decumbens 
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submet.ida a nenhum, 1, 2 e 3 cOI't.es, a 20 cm de alt.\U"a, aos 

62 dias após um COI't.e de unifoNnizacão, REIS (1981> 

veI'ificou que nas plant.as não cOI't.adas o t.eoI' médio de 

caI'boidI'at.os não-est.I'ut.UI'ais nas I'aizes foi de 2,90% na MS 

enquant.o que, nas plant.as cor-t.adas, apenas uma vez, foi de 

2,60% ao lon~o de 8 avaliacões ent.I'e dezembI'o e abI'il. Nas 

r-aizes das plant.as não cor-t.adas os t.eoI'es f or-am aument.ando 

~I'adat.ivament.e a paI't.iI' de dezembI'o (1,30%) at.é mar-co 

(4,50%) e, apI'esent.aI'am urna queda em abI'il (3,70%). As 

plant.as submet.idas a 2 COI't.es (dezembI'o e feveI'eiI'o) e 3 

cor-t.es (dezembI'o, feveI'eiI'o e maI'Co) apr-esent.aI'am em abI'il, 

um t.eoI' de caI'boidI'at.os não-est.I'ut.UI'ais l'aizes 

semelhant.e ao das plant.as não cor-t.adas. Os t.eoI'es de 

caI'boidI'at.os não-est.I'ut.UI'ais na base dos cobnos for-am sempI'e 

supel'ior-es ao das I'aizes. 

GROSS (1988), cult.ivou capim-bI'aquiár-ia 

decumbens em casa de ve~et.acão, submet.ido ou não ao cor-t.e de 

5 e 15 cm do solo, ap6s 42 dias do t.I'ansplant.e, paI'a 

obseI'vaI' a vaI'iacão nos t.eor-es de caI'boidI'at.os solúveis 

t.ot.ais em funcão do desfolhament.o. VeI'ificou que as 

concent.I'acões de caI'boidI'at.os solúveis t.ot.ais aument.aI'am nas 

I'aizes das plant.as não desfolhadas. e diminuiI'am nas plant.as 

desfolhadas, em funcão da idade, apr-esent.ando uma I'elacão 

invel'sa com a int.ensidade de desfolhament.o. Concluiu que as 

concent.r-acões desses caI'boidI'at.os ent.r-e 2 e 3% seI'iam 

CI'it.icas par-a a I'ecuper-acão das plant.as e as infer-iol'es a 2% 

est.ar-iam associadas ao pI'ocesso de de~I'adacão. 
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ANDRADE a MARQUES NETO (1989), est.uda.r-am o 

e1"eit.o de t.1'ês CaI'~as animais (1,0; 1,5 e 2,0 UA/ha) nos 

t.e01'es de caI'boid1'at.os solúveis e no peso da paI't.e aé1'ea, da 

base do caule e do sist.ema 1'adiculaI' de capim-b1'aquiá1'ia 

decumbens. Ve1'i1"icaI'am que a concent.1'acão de caI'boid1'at.os 

solúveis nas 1'aízes vaI'iou de 12,6% em julho a 3,6% na 

amost.1'agem de ab1'il. Nas amost.1'agens de dezemb1'o, set.emb1'o e 

maio, as concent.1'acÕes 1"o1'am de 3,9; 11 .• 6 e 8,6%, 

1'espect.ivament.e. PaI'a a base do caule 1"oi ve1'i1"icado um t.eo1' 

de 10,2% em julho; 5,2% em dezemb1'o; 5,4% em ab1'il; 8,2% em 

set.emb1'o e 10,0% na amost.1'agem de maio. Conclu11'am que as 

t.1'ês CaI'gas animais p1'at.icament.e não af'et.aI'am o peso seco 

da paI't.e aé1'ea, da base do caule e das 1'aizes e os t.e01'es de 

ca1'boid1'at.os solúveis. 

O des1"o~ent.o pode 1'eduzi1' o peso dos ó1'gãos 

de 1'ese1'va, e/ou a concent.1'acão de caI'boid1'at.os disponíveis. 

O ~1'au de 1'educão aument.a com a seve1'idade dos c01't.es e 

depende da espécie da plant.a, sendo a 1'educão no t.eo1' de 

car-boid1'at.os dispom veis associada com o meno1' vigor- da 

plant.a <WEINMANN, 1961). 

O nível de car-boid1'at.os não-est.1'ut.u:r-ais é um 

1'ef'lexo do balanco ene1'gét.ico da plant.a (BROWN a BLASER .. 

1965 e DOVRAT et. alH, 1972). Oco1'1'e acúmulo desses 

car-boid1'at.os quando a disponibilidade supe1'a a quant.idade 

ut.ilizada no c1'esciment.o e na 1'espi1'acão <BROWN a BLASER, 

1965 e HARRIS, 1978). P01' isso, qualque1' 1"at.o1' que cause a 

1'educão do c1'esciment.o em 1'elacão à p1'oducão 1"ot.ossint.ét.ica 
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p~ovoca um aumen~o na concen~~ação de c~boi~a~os (DAVIDSON 

8: MILTHORPE, 1966b e YOUNGNER, 1972). 

O acúmulo dos c~boi~a~os não-es~~u~\U"ais nos 

~ecidos da plan~a ~ep~esen~a o balanço en~~e sin~ese e 

u~ilização, 'l:~dando po~~an~o uma ~elação inve~sa com a 

~axa de c~escimen~o somen~e quando a ~eb~o~a das plan~as é 

:f~equen~e <BROWN 8: BLASER, 196!:D. Em condições em que as 

plan~as c~escem inin~e~~up~amen~e, não havendo ~edução nos 

~eo~es disponíveis o c~escimen~o e a acumulação de 

c~boi~a~os podem se~ di~e~amen~e co~~elacionados (MENKE a: 

TRLICA, 1981). 

A aplicação de :fe~~ilizan~es p~omove al~e~ação 

nos ~eo~es de c~boi~a~os não-es~~u~\U"ais das plan~as 

:fo~~a'l:ei~as. A adubação ni~r-o'l:enada ac~~e~a diminuição das 

~ese~vas po~que es~imula o c~escimen~o, mobilizando os 

compos~os acumulados nos di1'e~en~es ó~'l:ãos (PETTIT 8: FAGAN, 

1974 e WILSON a ~'MANNETJE, 1978), ao passo que a adubação 

po~ássica ocasiona aumen~o nas ~ese~vas (NITSOS a: EVANS, 

1969). 

Na ausência de es~~esses ambien~ais, o vll:o~ 

das :fo~r-ageir-as pe~enes pode se~ avaliado pelo nível de 

ene~'l:ia de ~ese~va. No en~an~o, p~a avaliar- o nível de 

ene~gia de ~eser-va, a por-cen~agem de c~boi~a~os solúveis 

não é ideal, uma vez que uma pequena massa com al~a 

concen~~ação pode con~e~ meno~ quan~idade do que uma 'l:~ande 

massa com uma baixa concen~r-ação (BOOYSEN 8: NELSON, 1975). 

Como ~esul~ado do ~~abalho com Bo~h.riochloa 
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ischaemum e Bot.hr-iochloa caucasica. COYNE 8: BRADFORD (1987) 

concluiram que as decisões de manejo, relacionadas com o 

vi~or das plant.as, apaI"ent.ement.e podem ser li~adas às 

concent.rações de caI"boidI"at.os não-est.rut.UI"ais, eliminando 

assim t.aI"e:fas mais laboriosas, necessárias paI"a det.erminaI" a 

quant.idade t.ot.al nas plant.as. 

2.2.2. Fracões nit.rogenadas 

o nit.ro~ênio é um dos element.os essenciais 

paI"a as plant.as, sendo const.it.uint.e de numerosos compost.os 

or~ânicos ent.re os quais se dest.acam aminoácidos, prot.eínas 

e ácidos nucleicos. O mat.erial ve~et.al seco em ~eral cont.ém 

de 1 a 5% de N (NOVOA 8: LOOMIS, 1981b e MENGEL a: KIRKBY, 

1987). 

O nit.ro~ênio é abundant.e na at.mos:fera, na 

:forma de N. Já na maioria dos solos o seu t.eor é baixo e 
2 

pode est.aI" sob as :formas desde reduzida como amônio 

at.é oxidada como nit.rat.o. Essas duas :formas são normalment.e 

as mais absorvidas pelas plant.as (NOVOA 8: LOOMIS, 1981a). 

O NO - normalment.e é absorvido cont.ra um 
9 

~radient.e elet.roquímico, indicando que a sua absorção é 

at.iva com ~ast.o de ener~ia (MENGEL 8: KIRKBY, 1987) enquant.o 

o é absorvido em sua maior paI"t.e de :forma passiva 

(FERNANDES, 1978). 

A absorção e assimilação do N-inor~ânico é 

afet.ada por uma série de :fat.ores externos como: luminosidade 
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(BEEVERS, 1976; RAPER J:r-. e1.. ali i , 1978; FOWDEN, 1979 e 

FERNANDES et. ali i , 1985); t.empe:r-a1..ur-a (RAPER J:r-. et. alii, 

1978; CLARKSON 8: WARNER, 1979; THEODORIDES 8: PEARSON, 1981 e 

FERNANDES 8: ROSSIELLO .. 1986); pH (HUFFAKER 8: RAINS, 1978 e 

MENGEL 8: KIRKBY, 1987) e umidade (BEEVERS, 1976; FOWDEN, 

1979 e JENSEN, 1982). Dent.l'e os f'a1..o:r-es ine:r-ent.es à pl301..a 

dest.acam-se: espécie (BEEVERS, 1976; GOODMAN, 1979 e MENGEL 

8: KIRKBY.. 1987),; f'ase de desenvolviment.o (SCHRADER, 1978; 

TINKER .• 1979 e PATE, 1980).> disponibilidade de ene:r-~ia 

(MINOTTI 8: JACKSON, 1970; JACKSON.. 1978 e TINKER, 1979) e 

est.ado nut..l"icional (HUFFAKER 8: RAINS, 1978; FERNANDES et. 

ali i , 1980 e SILVEIRA, 1980). 

As plant.as não assimilam ni t.:r-ô~enio em alt.o 

est.ado de oxidacão. Quando o nit.:r-at.o é abso:r-vido ele deve 

se:r- :r-eduzido par-a seI' incor-po:r-ado a esquelet.os car-bônicos, 

com a f'ol'macão de aminoácidos (FERNANDES.. 1978). Ist.o pode 

acont.ece:r- na pl'óp:r-ia l'aiz (OAKS 8: HlREL, 1985) ou nas f'olhas 

após 1..:r-anslocacão na f'ol'ma de NO-. Nas f'olhas o NO pode seI' 
9 9 

l'eduzido e inco:r-po:r-ado na f'ol'ma de aminoácidos ou ainda 

ar-mazenado nos vacúolos (NOVOA 8: LOOMIS .. 1981a). 

O ni1..:r-o~ênio t.em inf'luência di:r-et.a 1..301..0 na 

p:r-oduCão de ál'ea f'ot.ossint.e1..iz301..e como na 1..axa 

f'ot.ossin1..é1..ica po:r- unidade de á:r-ea (RAPER Jl'. 8: PEEDIN .• 

1978; ROBSON 8: PARSONS.> 1978 e NOVOA 8: LOOMIS, 1981a). 

Po:r- in1..ensif'ic81' o c:r-esciment.o das plan1..as.. o 

nit.l'o~ênio p:r-ovoca uma :r-educão nos t.eo:r-es de cal'boidr-a1..os 

solúveis (NOWAKOWSKI, 1962 e CLARK, 1977). 
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Par-t.iculaJ.'ment.e, em ~I'amineas IOI'I'a~eiI'as o 

nit.I'o~ênio pI'omove uma séI'ie de alt.eI'acões lisiol6~icas.. na 

t.axa de apaI'eciment.o de Iolhas e p eI'Ii lhos .. e no t.amanho das 

IOlhas e peI'Iilhos.. os quais são det.eI'minant.es da pI'oducão 

de mat.éI'ia seca (DALE, 1979 e CORSI, 1984). 

DiveI'sos t.I'abalhos I'elat.am uma I'educão do 

t.amanho do sist.ema I'adicular- em Iuncão do aument.o da dose de 

nit.I'o~ênio (DOVRAT et. ali i , 1971; WILSON 8: HAYDOCK.. 1971; 

CLEMENT et. ali i , 1979 e MAIZLISH et. alii .. 1980). 

As plant.as com o nivel de nit.I'o~ênio acima do 

adequado, cont.ém maioI'es t.eoI'es de IOI'mas solúveis de N como 

nit.I'at.os.. amidas e UI'eideos (MILLS li: jONES, 1979). Nesse 

sent.ido, SILVEIRA (1980) encont.I'ou que as IOI'mas N-amino 

(aminas, amidas e UI'eideos) compõem a :fracão mais v ax-iável 

na ocoI'I'ência de dist.ÚI'bios nut.I'icionais. 

A t.ranslocacão do N é :fat.o conhecido e OCOI'I'e 

mesmo em plant.as com supriment.o sulicient.e de N. As peI'das 

de pI'ot.eina das :folhas velhas são mais ou menos linear-es com 

a idade .. mant.endo o nivel pr-ot.éico das IOlhas Jovens que só 

caem em casos extremos de deliciência (NOVOA li: LOOMIS .. 

1981a). Na car-ência de N o é o pr-imeiI'o a 

desapax-eceI', passando os ~I'UpOS amina e amida a seI'em 

t.I'anslocados. PeI'sist.indo a caI'ência, o N-pr-ot.éico passa a 

seI' mobilizado (MILLS 8: JONES, 1979). 

A concent.I'acão de N-t.ot.al nos t.ecidos ve~et.ais 

var-ia com a espécie de plant.a (WILSON li: HAYDOCK, 1971; 

BROWN.. 1978; GOODMAN, 1979 e ARRUDA et. alii.. 1984), a Iase 
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de desenvolv!ment.o (TINKER, 1979; THEODORIDES 8: PEARSON, 

1981 e CORSI, 1984), o est.ado nut.r-icionai (FERNANDES et. 

ali!, 1980 e ARRUDA et. ali i , 1984) e o ór-~ão da plant.a (PATE 

8: LA YZELL, 1981; THEODORIDES 8: PEARSON, 1981; BENDIX et. 

alii, 1982 e FERNANDES et. ali i , 1985). Nat.ur-alment.e, a 

disponibilidade de N, no solo ou na solucão, 

influência capit.al nas concent.I'acões do nut.I'ient.e na 

(ALBERDA, 1965; GOSWAMI 8: WILLCOX, 1969; JENSEN, 

CORSI, 1984). 

exer-ce 

plant.a 

1982 e 

A concent.r-acão de N t.ende a diminuir- com a 

mat.ur-idade da plant.a e essa queda é mais acent.uada a par-t.iI' 

da elon{!;acão da hast.e. Isso t.em sido int.eI'pI'et.ado como um 

efeit.o de diluicão do N pela acumulacão de mat.ér-ia seca 

(CORSI, 1984). A concent.I'acão de N na r-aiz most.I'a a mesma 

fOI'ma de t.endência e é var-iável com a t.empeI'at.ur-a, de fOI'ma 

que t.emper-at.ur-as mais baixas t.endem a r-esult.ar- em t.eor- mais 

alt.o de N nas r-aizes (THEODORIDES 8: PEARSON, 1981>. 

Se{!;undo PATE 8: LAYZELL (1981), o t.eoI' de 

N-t.ot.al t.ende a seI' mais elevado na par-t.e aéI'ea do que nas 

I'aizes e nas folhas do que nos colmos. NOI'malment.e, é mais 

elevado na par-t.e aér-ea. 

Par-a obser-var- a concent.I'acão de N na par-t.e 

aéI'ea e r-aizes do milho FERNANDES et. alii (1980) 

ut.ilizar-am seis doses de P <0.0 10, 20, 40 e 60 ppm) e dose 

única de N (80 ppm). Verificar-am que, 30 dias após o 

plant.io, houve uma I'educão no t.eoI' de N na par-t.e aéI'ea por 

efeit.o das doses mais elevadas de P. Na par-t.e aér-ea o t.eoI' 
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de N-t.ot.al vax-iou de 3,.4 a 1,9% da MS e nas raizes de 1,1 a 

0 .• 8%. 

A t.axa de cresciment.o e a concent.ração 

nit.rogenada dos t.ecidos det.erminam a necessidade de N pax-a a 

plant.a. A demanda máxima ocorre quando a t.axa de cresciment.o 

est.á próxima do pot.encial genét.ico, não sendo limit.ant.e à 

fot.ossint.ese <NOVOA a LOOMIS, 1981a). 

ligada à 

energia 

A concent.racão de N-NH 
9 

disponibilidade de esquelet.os 

pax-a sua incorporação. Quando 

est.á int.imament.e 

cax-bônicos e à 

queda na 

disponibilidade de esquelet.os cax-bônicos pode ocorrer 

acúmulo dessa forma na plant.a (FERNANDES a ROSSIELLO, 1986). 

o N-NH pode aument.ax- em relacão ao N-t.ot.al 
3 

quando a desfolha é int.ensa e falt.am cax-boidrat.os pax-a a 

rebrot.a. Dessa forma, prot.einas podem ser desaminadas 

<DAVIDSON a MILTHORPE, 1966a) aument.ando a pax-t.icipação da 

amônia no t.ot.al de N nas raizes. 

THEODORIDES PEARSON (1981) ut.ilizando 

Penniset.um americanum <L.:> Leeke, verif"icax-aJn que a 

concent.ração de N mant.eve-se relat.ivament.e const.ant.e at.é a 

elongação do colmo: 2,5% de N na MS das raizes e 4,0% na 

pax-t.e aérea. A pax-t.ir dai, diminuiu at.é a ant.ese <últ.ima 

colheit.a), sendo essa queda na concent.ração de N de 25% nas 

raizes e 50% na pax-t.e aérea. 

Segundo SILVEIRA (1980) o nit.rogênio na plant.a 

pode ser dividido em t.rês fracÕes: N-inorgânico (NH+ e NO-), 
" 3 

NetNH e N-prot.eico. O NetNH (aminoácidos, aminas e amidas) 
2 2 
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sof're muit.a variacão quando ocorrem dist.Úl'bios nut.ricionais. 

Ut.ilizando mudas de arroz e f"ornecendo 

N-marcado na f"orma de MUHAMMAD KUMAZAWA (1974) 

verif'icaram que 4 dias após o f"orneciment.o> 

N-marcado encont.rava-se incorporado à f'racão insolúvel .. 

sendo cerca de 60% nas f"olhas e 13% nas raizes. Aos 14 dias, 

96,4% do nit.rogênio encont.rava-se na f'racão insolúvel, sendo 

cerca de 80% nas f'olhas e 7% nas raizes.. indicando a 

remobilizacão do nit.rogênio. 

BENDI X et. alii (1982) verincaram em Paspalum 

not.at.um. FlUgge> um maior t.eor de N-t.ot.al nas f"olhas do que 

nas raizes e rizomas. Por out.ro lado.. a porcent.agem de 

N-solúvel em relacão ao N-t.ot.al f'oi superior nas raizes e 

nos rizomas> sendo que nas raízes variou de 11 .. 4 a 33 .. 53% do 

N-t.ot.al ent.re os diversos t.rat.ament.os. Os aut.ores 

verif'icaram ainda, que o acúmulo de mat.éria seca f"oi 

negat.ivament.e correlacionado com o t.eor de N-insolúvel. 

HA YES (1985) observou em Andropogon gerardU. 

Vi t.mam.. um armazenament.o de N nos rizomas e raizes durant.e o 

periodo seco. No inicio da est.acão seca a concent.racão de N 

nas f"olhas caiu.. enquant.o aument.ou nos rizomas e raizes. No 

inicio da est.acão de cresciment.o ocorreu o cont.rário. O 

t.ransport.e f"oi realizado na f'orma de NctNH cuja concent.racão 
2 

aument.ou t.ornando-se 3 a 4 vezes superior a normal. 

Trabalhando com Brachiaria sp. submet.ida 

a doses de N (O .. 10, 20 .. 40 e 80 ppm) .. na f'orma de NaNO 
g 

aplicadàs após um cort.e e avaliando 40 dias após .. FERNANDES 
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8: FREIRE (1976) não encont.r-ar-am alt.er-acão si~ni:f'icat.iva 

(P>0~05) no t.eor- de N-t.ot.al (1)90 a 2~40% da 'MS) e no de 

t.eor- de N~ var-iou si~nif'icat.ivament.e (P<0 .• 05) de 16 .• 80 a 
2 

34,60 umoles/~ de peso f'r-esco. A por-cent.a~em de N-solúvel, 

em r-elacão ao N-t.ot.al var-iou de 7,6 a 17 .• 8. 

DOVRAT et. ali! (1972) obser-var-am em ChIor-is 

gayana. Kunt.h, que as plant.as sob alt.o nivel de N (8,29 

meq/100~ de solo) apresent.ar-am cer-ca de 30% menos 

car-boidr-at.os não-est.r-ut.Ul'ais nas raizes e base dos colmos> 

do que as plant.as sob baixo nivel de N <1,43 meq/100~ de 

solo). Os ef'eit.os dos niveis de N sobr-e o cont.eúdo de 

car-boidr-at.os f'or-am mais pr-onunciados nas r-aizes do que na 

par-t.e aér-ea. 

Ut.ilizando capim-br-aquiár-ia decumbens, GROSS 

(1988» ver-if'icou que as concent.r-acões de N-t.ot.al podem 

or-ient.ar- sobr-e a condi Cão :f'isioló~ica da plant.a> quando 

relacionadas com car-boidr-at.os solúveis t.ot.ais nas r-aizes. De 

acor-do com esse aut.or, uma r-elacão inver-sa ent.re as 

concent.r-acões de N~ solúvel e de NH+ livr-e, par-ecia est.ar-
2 4 

associada ao est.ado nsioló~ico plant.as: niveis de N~ 
2 

solúvel acima de 500 e de NH+ livr-e abaixo de 300 ppm. ppm 4 ' 

na mat.ér-ia seca raizes, ser-iam cr-i t.icos par-a a 

r-ecuper-acão das plant.as. 

Se~undo COYNE 8: BRADFORD (1987) os compost.os 

nit.ro~enados var-iam de acordo com periodos sazonais de 

acumulacão e de es~ot.ament.o, em f'uncão da demanda da plant.a. 
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Po~ sua vez, a p~oducão fot.ossint.ét.ica é que ~e~ula a 

demanda de N (NOVOA 8: LOOMIS, 1981a). 

COYNE 8: BRADFORD (1987), t.~abalhando com 

Bot.hl:-iochloa ischaemum e Bot~iochloa caucasica, ve~ific~am 

que as concent.~acões de c~boid~at.os não-est.l'ut.~ais 

~eflet.iam o volume t.ot.al desses compost.os nas ~aizes, numa 

~elacão muit.o p~6xima, mas não encont.~~am uma co~~elacão 

t.ão si~nincat.iva na base dos colmos. A ~elacão ent.~e a 

concent.~acão de N e o volume t.ot.al de N, foi alt.ament.e 

si~nincat.iva (P<O,05) nas ~aizes, mas não na base dos 

colmos. Ve~ific~am ainda, que as concent.~acões de N f'o~am 

muit.o v~iáveis nos 6~~ãos t.~ansit.6~ios da plant.a.. mas 

~elat.ivament.e est.áveis na base dos colmos e nas ~aizes. 

F~equent.ement.e .. o vi~o~ da plant.a é 

~elacionado com as ~ese~vas de car-boi~at.os não-est.l'ut.~ais 

e de nit.~o~ênio, ist.o su~e~e que o manejo das pas:t.a~ens t.em 

influência nos ciclos de ~esel'va (COYNE 8: BRADFORD, 1987). 

2.2.3. Compost.os fenóllcos 

Os compost.os fen6licos const.it.uem o maio~ e 

mais difundido ~~upo de p~odut.os secun~ios nas plant.as:. 

Eles exibem uma ~~ande var-iedade de est.~ut.~as.> desde 

simples compost.os cont.endo um único anel ~omát.ico at.é 

complexos polime~os como o t.anino e a li~nina (WONG, 1973). 

Esses compost.os podem se~ a~~upados em t.~ês 

cat.e~o~ias, conf'o~me a o~i~em: os compost.os de~ivados da via 
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ace~a~o-~ona~o; os f"ormados a da via 

chiquimico-pref"ênico, e compos~os f"ormados pela combinação 

dessas 2 vias (\!IONG, 1973). Porém, a maioria dos compos~os 

aromá~icos em plan~as supel'iores é f"ormada a~ravés do ácido 

chiquimico que ~em como precursores o f"osf"oenolpiruva~o e a 

eri~rose-4-f"osf"a~0 (NEISH, 1964). 

Os compos~os f"en6llcos podem ~er um papel 

impor~an~e na f"isiologia e bioquimica das plan~as, como é o 

caso do ácido clorogênico que es~á relacionado com a 

resis~ência à doenças (KOSUGE, 1969). 

De acordo com \!IONG (1973) a produção de 

compos~os f"en6llcos nas plan~as é con~rolada principalmen~e 

por f"a~Ol'es gené~icos. 

Os f"a~ores ambien~ais ~ambém exercem 

inf"luência na sin~ese de f"enóis em plan~as. Den~re eles.. a 

luz é o mais impor~an~e por in~erf"erir no me~abollsmo de 

carbono e ni~rogênio, os quais es~ão relacionados com a 

produção de compost.os f"en6llcos (SIEGELMAN, 1964). A 

~emperat.ura t.ambém aparece como f"at.or inf"luenciando a 

produção de f"en6is (WONG, 1973). 

A concen~ração de f"en6is ~ende, de modo geral, 

a diminuir com a idade da plan~a. Também, ~em sido rela~ada 

uma variação es~acional com f"ormação e desaparecimen~o de 

compos~os f"en6llcos, sugerindo a u~illzação desses compost.os 

duran~e o crescimen~o (TOWERS, 1964). 

Condições de es~resse que provocam res~rição 

de cresciment.o levando a um acúmulo de açúcares podem 
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inc:r-ement.ar- a sínt.ese de compost.os f'en611cos (\!lONG, 1973). 

WHITEHEAD et. alii (1982) ve:r-i:ficar-am a 

concent.:r-acão de seis compost.os :fen611cos na mat.é:r-ia o:r-gânica 

das :r-aizes de plant.as, encont.:r-ando var-iacões de 1,39 a 2,11% 

nas g:r-amineas, de 0,09 a 0,61% nas dicot.iledôneas e de 0,04 

a 0,07% nas pt.e:r-id6:fit.as. 

JALAL et. ali i (1982) ve:r-i:ficar-am que a 

concent.:r-acão de :fénois na par-t.e aé:r-ea de Calluna vulgar-is 

var-iou de 15,6% na MS no inve:r-no, a 28,4% na p:r-imave:r-a. Nas 

I"aizes, essa concent.I"acão var-iou de 2,2% a 9,5% da MS. 

T:r-abalhando com t.I"igo, BROWN et. alii (1984), 

veI"if'icar-am que a concent.I"acão de :fen6is na par-t.e aé:r-ea aos 

27 dias de idade, :foi de 2 a 5 vezes supeI"ioI" a das I"aizes e 

:foi afet.ada pelo cont.eúdo de Mn.. I"eduzindo no caso de 

de:ficiência desse nut.I"ient.e. O aument.o na concent.:r-acão de 

NO I"eduziu o cont.eúdo de f'en6is na par-t.e aéI"ea. Nas I"aizes 
li 

não houve e:feit.o do Mn e do NO- no cont.eúdo dos :fen6is. 
li 

GROSS (1988), t.I"abalhando com capim-bI"aquiá:r-ia 

decumbens obseI"vou que as concent.:r-acões de :fen6is solúveis 

paI'ecem est.aI' di:r-et.ament.e li~adas aos níveis de caI'boid:r-at.os 

solúveis t.ot.ais e NOtNH 
2 

solúvel. Também devem est.ar-

I"elacionadas à condicão :fisiol6gica das plant.as. Concluiu, 

que a concent.I"acão de 1% de :fen6is solúveis na MS das I"aizes 

seI"ia cI"it.ica par-a se det.er-minar- a I"ecupeI"acão das plant.as .. 

enquant.o que níveis in:fer-ior-es est.ar-iam pot.encialment.e 

associados à condicão de degr-sdacão da past.agem. 
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2.3. ECeit.o da adubação na produção de mat.éria seca 

Est.a :revisão não p:ret.ende esgot.ar a lit.e:rat.UI'a 

a :respeit.o dest.e assunt.o. Ent.:ret.ant.o p:ret.ende apenas 

ap:resent.ar um quad:ro geral dos aspect.os mais especificos e 

de maio:r :relevância para est.e t.:rabaIho. Revisões mais 

complet.as sob:re a adubacão de plant.as fo:r:ragei:ras podem se:r 

obt.idas em HAAG (1984); CARVALHO (1986).; CORSI (1986); 

GOMIDE (1986); LOBATO et. alii (1986).. MATTOS 8: COLOZZA 

(1986); SIQUEIRA (1986); WERNER (1986a); WERNER (1986b); 

VITTI a NOVAES (1986); MONTEIRO (1988) e MACEDO (1989). 

Os 

p:redominant.ement.e 

solos sob past.agens 

os UIt.issolos e os 

no B:rasil 

Oxissolos, 

são 

que 

ap:resent.am sé:rias limit.acões de fel't.ilidade de solo e 

acidez. Os t.eo:res de bases t.rocáveis (Ca, Mg e K), assim 

como os de P, são baixos e os de AI t.rocável e Mn disponível 

alt.os. Mesmo para as espécies adapt.adas à baixa fert.ilidade 

de solo, a adubacão no:rmalment.e apresent.a efeit.o marcant.e 

sob:re a past.agem, melho:rando o ganho/ha e, principalment.e, a 

pel'sist.ência do past.o. GOMIDE (1986) discut.iu amplament.e a 

exploracão de past.agem em solos de baixa fe:rt.ilidade. 

A t.ole:rância das forragens a ni veis baixos de 

fert.ilidade de solo pode ser comparada at.ravés da medida do 

:reque:riment.o int.erno dos nut.:rient.es mine:rais essenciais. As 

espécies com baixo :requel'iment.o int.e:rno de nut.:rient.es, 

se:riam aquelas capazes de sust.ent.ar uma p:roducão de mat.é:ria 

seca aceit.ável e de ut.ilizar o mais eficient.ement.e possivel 
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a f'eI't.ilidade do solo nos pr-imeiI'os anos após a queima da 

ve~et.acão (CORREA, 1989). 

No Cent.I'o Nacional de Pesquisa de Gado de 

COI't.e, Campo GI'ande, MS, f'oi conduzido um expeI'iment.o paI'a 

est.udaI' a I'ef'oI'ma de past.a~ens de~I'adadas. Consist.iu em duas 

linhas básicas de acão: I'ef'or-rnaI' a past.a~em pelo cult.ivo de 

soja por

adubacão 

um ano e I'enovar- a past.a~em pela ~I'ada~em e 

cOI'I'et.iva super-ficial. Os I'esult.ados de 

disponibilidade de mat.éI'ia seca após a I'ef'oI'ma 

f'oI'am: 5551, 4728 e 1171 K~/ha paI'a as espécies 

com soja 

bI'aquiáI'ia 

decumbens-calopo~ônio, bI'aquiáI'ia bI'izant.ha-calopo~ônio e 

and:r-opo~om ~ayanus-calopo~ônio. PaI'a a I'enovacão da past.a~em 

at.I'avés da adubacão e ~I'ada~em em AI'eia QUaI't.zosa 1'oI'am os 

se~uint.es I'esult.ados de pI'oducão de MS: 2140, 2069 e 1417 

K~/ha paI'a bI'aquiáI'ia decumbens-calopo~ônio adubada, 

bI'aquiáI'ia decumbens adubada 

de~I'adada (EUCLIDES et. ali i , 1989). 

e bI'aquiáI'ia decumbens 

TI'abalhando com capim-colonião, TEIXEIRA NETO 

et. alii (1989), avaliaI'am a eficiência de 1'ont.es de 1'ósf'OI'O 

na I'ecupeI'acão de past.~ens de~I'adadas em Par-a~ominas (PA) e 

ver-if'icar-am I'espost.a maI'cant.e à adubacão 1'osf'at.ada, excet.o 

no t.I'at.ament.o em que 1'oi aplicado o f'os1'at.o de AI'axá 

isoladament.e. 

Os t.I'abalhos r-ealizados em diveI'sas I'e~iões da 

Amazônia pela EMBRAPA no per-iodo de 1976 a 1982, 1'oI'neceI'am 

impoI't.ant.es inf'oI'macões par-a a I'ecupeI'acão de past.a~ens 

(SERRÃO et. alii, 1979 e DIAS FILHO 8: SERRÃO.. 1982). Desse 
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modo, t.em sido possivel recuperar past.agens de 

capim-colonião em degradacão mediant.e a aplicacão de 25-35 

Kg de P/ha e cont.role das ervas: com a queima da past.agem. 

O efeit.o da acidez do solo na solubilizacão do 

fosfat.o de Araxá e do superfosfat.o simples no cult.ivo de 

braquiária decumbens em diferent.es épocas, após a aplicacão 

de calcário, foi est.udado por SANZONOWICZ et. alii (1987). 

Est.es aut.ores concluiram que a eficiência agronômica do 

Cosfat.o de Araxá foi prejudicada com o aument.o das doses de 

calcário t.endo o inverso 

simples~ sendo que esse 

ocorrido com o superfosfat.o 

efeit.o não foi significat.ivo 

(P>0,05) aos 25 meses de avaliacão e nem na producão t.ot.al 

de mat.éria seca. 

A import.ância do fósforo para o enra1zament.o 

das plant.as forrageiras é demonst.rada pelos t.rabalhos de 

'NERNER a HAAG (1972) e CARVALHO et. alii (1973), enquant.o 

'NERNER et. alii (1967); CARVALHO et. ali i (1973) e GUSS (1988) 

evidenciaram 

gramíneas. 

o papel do fósforo no perfilhament.o de 

Doses baixas a médias de adubos ni t.rogenados 

devem ser aplicadas em past.a~ens para as condicões do Brasil 

Cent.ral.. onde a dist.ribuicão anual da produção de forragem 

acompanha est.rei t.ament.e a curva de precipi t.acão 

pluviomét.rica. A aplicacão deve ser feit.a preferencialment.e 

no final do período das chuvas: (marco at.é meados de abril), 

proporcionando assim, um prolongament.o da est.acão de 

cresciment.o dos capins at.é fins de maio/meados do inverno e 
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uma rebrot.a mais precoce no inicio da est.ação de cresciment.o 

se~uint.e (WERNER, 1986a). Com isso, obt.ém-se uma melhoria da 

dist.ribuição anual da produção de forra~em. Em t.ermos de 

indicação de adubação pal"a past.a~ens exclusivas de capim, 

WERNER <1986a) recomenda a aplicação de dose superior a 100 

K~ N/ha/ano nas explorações int.ensivas; de 50 a 100 K~ 

N/ha/ano nas menos int.ensas e uma dosa~em leve de 20 a 50 K~ 

N/ha/ano como adubação de rest.it.uição para evit.ar a 

de~radação da past.a~em. 

De modo ~eral, a respost.a dos capins à 

adubação nit.ro~enada é crescent.e at.é doses elevadissimas 

<1600 K~ N/ha/ano) pal"a al~umas espécies. Ent.ret.ant.o, a 

eficiência da ut.ilização do N aplicado cai à medida em que 

se aument.am as doses. Se~undo WERNER (1988), exist.em capins 

que respondem at.é doses bem elevadas, como o napier, o 

colonião e o pan~ola ent.re out.ros e, aqueles que, devido a 

um cresciment.o fisioló~ico mais lent.o (como o ~ordUl"a) s6 

respondem at.é doses moderadas (200-250 Kf> N/ha/ano). 

A font.e nat.Ul"al de nit.ro~ênio no solo é a 

mat.éria ol"~ãnica que não é absorvida dil"etament.e pelas 

plant.as. É preciso que ela se decomponha, pela ação lent.a e 

cont.inua dos microor~anismos, para liberal" N pront.ament.e 

disponível pelas plant.as. A past.a~em após a sua formação, 

não sofre t.rat.ament.o fisico-mecânico e, consequent.ement.e .. 

ocorre redução na aeração do solo e na at.i vidade dos 

microor~anismos .' provocando assim uma redução na 

mineralização da mat.éria o:l'~ânica. Dessa forma.. quando a 
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plant.a é dest.it.uida de sua maior font.e de N, t.erá sua 

capacidade de desenvolviment.o e producão reduzidas. 

Esse fat.o est.á sendo observado nas past.a~ens 

de braquiária no Brasil Cent.ral, que após 4 anos de 

ut.ilizacão t.em sua capacidade produt.iva reduzida.. sendo 

conduzida à de~radacão. 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA Se~undo 

AGROPECUÁRIA (1981), num experiment.o realizado no Cent.ro 

Nacional de Pesquisa do Cerrado,. foram verificados aument.os 

si~ni:ficat.ivos (P<O .. 05) na producão de mat.éria seca dos 

capins andropo~on .. braquiária ruziziensis braquiária 

decumbens com aplicacões de 40 K~ N/ha. 

As af'irmacões ant.eriores .. referem-se 

past.a~ens com possibilidade de respost.a a aplicacão de 

fert.ilizant.es nit.ro~enados. Quant.o às past.a~ens de~radadas, 

as condicões são adversas. Primeirament.e, a deficiência de 

vários element.os t.orna limit.ant.e a respost.a ao N aplicado. 

Além disso, a condicão debilit.ada da ~raminea, reduzida 

cobert.ura do solo, e a presenca de invasoras fazem com que 

ocorra ~randes perdas do element.o não ref'let.indo assim, em 

alt.as producões de forra~em. 

O pot.ássio.. após o N e P, é o element.o em 

import.ância para manut.encão e recuperacão da produt.ividade. 

Esse element.o t.em funcões especificas na est.rut.ura da 

plant.a, na t.ranslocacão de carboidrat.os sint.et.izados e at.ua 

na atividade das enzimas. 

Em past.a~ens formadas em solos com t.eores 
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ol'iginalment..e adequados de pot.ássio ~ há uma l'eciclagem do 

elemento at..l'avés da ur-ina e f'ezes dos animais. Quando os 

t.eores no solo são baixos, (abaixo de 30 ppm nos solos do 

Bl'asil Cent.l'aD t.ol'na-se necessár-ia a aplicação desse 

nut.riente na adubação. 

WERNER et. alii (1967) l'ealiZal'am um 

experiment.o em vasos com capim-colonião cult.ivado em um 

Lat.ossolo Roxo. Os l'esult.ados indical'aID que o pot.ássio 

sozinho não pl'oduziu ef'eit.o~ mas associado ao N e ao P~ 

apl'esent.ou l'espost.a expl'essiva no perf'i~ent.o e aument.o de 

pl'odução de mat.él'ia seca. 

O enxof'l'e t.em gl'ande impol't.ãncia na sínt.ese 

das prot.e1nas~ desde que t.odas as pl'ot.einas veget.ais o 

apresent.am em sua 

de enxof'l'e l'eduz 

composição (WERNER~ 1996a). A 

a quant.idade de nit.l'ogênio 

det'iciência 

pl'oduzido ~ 

l'est.ringindo o cresciment.o da plant.a. 

QUlNN et. alii <1.961)~ ut.ilizando capim-

colonião, obsel'val'aID que a aplicação de 60 Kg/ha de S~ sob a 

f'orma de gesso, aument.ou a capacidade de supol't.e da past.agem 

e a produção de cal'ne/ha, num solo do t.ipo Baur-u supel'iol' de 

Al'açatuba <SP). 

A l'espost.a de past.agens de Panicum maximum e 

Panicum phaseoloides de oit.o anos, a t.l'eze element.os 

nut.l'i t.i vos e calcál'io, l'evelar-arn que o t.l'at.ament.o-S 

apresent.ou pl'odução l'elat.iva de 55% num Lat.ossolo Amal'elo 

t.extura mui t.o al'gilosa da região de Pal'agominas (PA) em 

past.agem de avançado est.ádio de degl'adação, e de 95% num 
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~ramineas forra~eiras, é relat.ivament.e pequeno o número de 

t.rabalhos experiment.ais. Na maioria deles não é verificado o 

efeit.o da aplicação de micronut.rient.es incluindo o Cu, Zn e 

B na produção de mat.éria seca das ~ramineas forra~eiras. 

WERNER et. alii (1967), est.udando em casa de ve~et.ação o 

efeit.o de diversos macro e rnicl"onut.l"ient.es no 

desenvolviment.o do capim-colonião.. não verificar-arn efeit.o 

dos últ.imos sobl"e o cresciment.o dessa gramínea em solo 

Lat.ossolo Vel"melho Amarelo - fase arenosa. 

WERNER 8: MATTOS (1972) verificaram que não 

houve efeit.o si~nificat.i vo (P>O,05) da aplicação de 

nut.rient.es na produção de rnat.éria seca do capim-~ordura em 

solo Lat.ossolo Vermelho Escuro-ol"t.o. CARRIEL et. ali i (1984), 

t.rabalhando com aveia (Avena sat.iva. L.) e azevém (Lolium 

mult.iflorum, Lam.) em dois solos de várzea, t.ambém não 

encont.rar-am respost.as si~nificat.i vas (P>O,05) dessas 

~rarnineas à aplicacão de B, Cu e Zn nos dois solos 

est.udados. 

MONTEIRO (1988), em urna revisão sobre o efeit.o 

de micronut.rient.es na produção de rnat.éria seca de ,rarnineas 

forra~eiras, levant.ando informações de projet.os de pesquisa 

conduzidos em diferent.es locais e t.ipos de solos, t.ambém 

const.at.ou, pouca ou nenhuma alt.eração da produção dessas 

plant.as na ausência de micr-onut.rient.es. 

Se~undo WERNER (1986) e MATTOS 8: COLOZZA 

(1986) a adubação com micronut.rient.es em ,rarnineas soment.e 

apresent.ar-ia result.ados benéficos e si~nificat.ivos se as 



36 

mesmas 1'orem supridas primeiramente, com quantidades 

adequadas de macronutrient.es principalmente de 1'6s1'oro e de 

ni trogênio. 

Para MATTOS 8: COLOZZA (1986) um dos casos em 

que se deve incluir m1cronut.rient.es na adubação das 

gramineas, é na implantação de past.agens em solos de cerrado 

do Brasil Cent.ral.. onde a aplicação de Zn normalment.e se 1'az 

necessária. 
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3. MATERIAL E MêTODOS 

3.1. Local e época do expel'iment.o 

o experiment.o foi conduzido, na Fazenda São 

Francisco do Carot.o, sit.uada no 

(22
0 

01' de Lat.it.ude Sul e 500 25' 

região de Marilia.. Est.ado de São 

Municipio de Herculãndia 

de Longit.ude Oest.e).. na 

Paulo. Foi implant.ado.. em 

uma área cercada em past.agem de capim-braquiária decumbens 

(Brachiaria decumbens. St.ap:f).. est.abelecida há dez anos, no 

dia 25 de :fevereiro de 1987 e t.eve a duração de vint.e e set.e 

meses. 

3.2. Pl'ecipit.acão pluvial 

Os dados pluviomét.ricos de fevereiro de 1987 

a maio de 1989.. :foram colet.ados no 

e são apresent.ados nas Figuras 1 

visualização das quanUdades de 

Municipio de Herculãndia, 

e 2. Para permit.ir uma 

chuva nos "verões" e 

"invernos" forrageiros, os dados não são most.rados segundo o 

ano civil mas sim de acordo com aqueles periodos. 
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3.3. Solo 
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o solo foi classificado como Podz6lico 

Vel'melho-Amal'elo dist.1'6fico. As det.el'minacões das 

cal'act.el'ist.icas quimicas do solo fOl'am I'eallzadas no 

Labol'at.6l'io de Nut.l'icão Minel'al de Plant.as do Depal't.ament.o 

de Quimica da Escola Supel'iol' de Al!;l'icult.Ul'a "Luiz de 

Queil'oz" (ESALQ).. ut.ilizando a met.odolol!;ia descrit.a pOI' RAIJ 

8: QUAGGIO (1983). O I'esult.ado dest.a análise const.a na Tabela 

1. 

Tabela 1 - Result.ados de análise quimica do solo ut.ilizado 

P. 
Z'a91.na 

3 
ug/cm 

no experiment.o. 

M.O. 
% 

pH 
em CaCl 

2 

K~ Ca2~ Mc2~ H~+ A13~ S T 
3 

----------meq/100cm ------------
V 
% 

0,6 1 .. 16 3 .. 92 0,26 3 .. 13 8 .. 31 

3.4 Trat.ament.os e Adubacão 

Os t.l'at.ament.os consist.iram de: 

Ti - Test.emunha 

T2 - Adubacão com macro e micl'onut.rient.es e incluindo N 

T4 - Gl'adal!;em + adubacão com macI'o e micronut.rient.es, mas 

sem N 



40 

A gradagem consis~iu de duas passadas com 

grade "ROMI" de 14 discos (7+7) de 32 polegadas de diãme~ro 

e com aber~ura ~o~aI. 

Foram execu~adas aplicações de ~er~ilizantes~ 

em cobertura~ nos ~ra~amen~os T2 e T,,~ nas seguin~es 

quan~idades em Kg/ha: 200 de super~os~ato simples (36 de 

P205~ 20 de S e 36 de Ca); 250 de termo~os~ato Yoorin (45 de 

P205, 17 de Mg e 45 de Ca); 100 de cloreto de po~ássio (58 

de K20); 25 de sulf'ato de zinco (5 de Zn e 4,5 de S); 15 de 

sulf'a~o de cobre (2 de Cu e 2,7 de S) e 10 de b6rax (1 de 

B). 

No ~ratamen~o T2 ~oram adicionados 200 Kg de 

sulf'ato de amônio por hec~are (42 Kg N/ha e 44 Kg S/ha), por 

ocasião da implantação do expeJ.'imento. No pJ.'imeiJ.'o e segundo 

ano, no inicio da es~ação das "águas" (outubro) e inicio da 

es~acão "seca" (marco)~ f'oram repe~idas as adubações 

ni~rogenadas com doses similaJ.'es às iniciais de sulf'a~o de 

amônio, realizando-se assim cinco adubações ni~rogenadas 

(com 42 kg N/ha em cada vez) .. no decorrer do experimen~o. 

3.5. Delineament.o experiment.al 

o delineamen~o experimentai ut.ilizado f'ol o de 

blocos ao acaso, com quat.ro repe~ições, sendo empregadas 

parcelas subdivididas no ~empo para as amos~J.'agens de 

ma~erial f'orrageiro. 

2 
A áJ.'ea de cada paJ.'cela f'oi de 15m (15m x 3m) 
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deixando-se por ocasião dos cort.es, 1m de bordadUl'a em cada 

lado de t.al forma que a ár-ea út.il de cada pal'cela ficou com 

3m2 (3m x 1m). 

3.6. êpocas de amost.ragem 

Em 14/05/87 (78 dias após inicio do 

experiment.o) foi realizado um cort.e de uniformização do 

experiment.o pal'a avaliar os efeit.os da aplicação inicial dos 

t.rat.ament.os. 

As amost.ragens da part.e aérea e raizes foram 

iniciadas 162 dias após a inst.alação (25/02/87) do 

experiment.o. Foram realizadas em 16 épocas, espaçadas de 42 

dias. Em 03/03/98 a part.e aérea não foi amost.rada nest.a dat.a 

devido aos danos causados pela ent.rada de animais no 

experiment.o. Em 06/08/87, 17/09/87 e 29/09/88 embora t.ivesse 

ocorrido um cresciment.o biológico das plant.as, não foi 

possivel quant.if'ical' 

caract.erizadas quat.ro 

essa produção. Assim, fical'am 

"est.ações" de cresciment.o, sendo 

consideradas 2 est.ações das "águas" e 2 est.ações da "seca". 

3.7. Colet.a de mat.erial 

As colet.as de forrageira foram iniciadas a 

part.ir de 06/08/87. A pal't.e aérea foi colhida e cort.ada a 10 

cm de alt.Ul'."a do solo. O cort.e foi realizado por meio de 

t.esoUl'."as e foices manuais de cort.ar al'roz. A pesagem foi 
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I"ealizada em balanca de pI"at.o com apI"oximacão de dez ~I"amas .. 

sendo I"et.iI"ada uma amost.I"a em cada paI"cela, com 400~ de 

massa veI"de paI"a det.eI"minacão da peI"cent.a~em mat.éI"ia seca. 

Essas amost.I"as 1"OI"am colocadas em sacos de papel "KI"af't. .. 

duplos.. e 1"oI"am levadas paI"a a ESALQ, em PiI"acicaba-SP.. e 

colocadas em est.uf'a, a 65 0 0 por- 48 hoI"as. A bOI"dadur-a 1"oi 

cor-t.ada homo~eneament.e às ár-eas út.eis.. ap6s a colhei t.a das 

amost.I"as. 

As I"aizes das plant.as 1"oI"am amost.I"adas a 

paI"t.ir- da pr-imeiI"a colet.a. Foi ut.ilizado um t.ubo de aco 

inoxidável com 1 .. 8cm de diâmet.I"o e 34,5cm de compr-iment.o, 

at.in~indo 30cm de pI"o1"undidade. Cada amost.I"a 1"oi const.it.uida 

de 10 sub amost.I"as. Ao t.éI"mino da colet.a de cada bloco, as 

amost.ras 1"oram lavadas em á~ua corrent.e em uma peneira, com 

malha de 2mm. Ap6s a lav~em, as raizes 1"oram secas sobI"e 

papel-t.oalha.. acondicionadas em sacos pLást.icos e levadas ao 

o 
con~elador- a -18 C. As amost.ras 1"or-am t.ranspoI"t.adas paI"a a 

ESALQ, em Piracicaba-SP, numa caixa de isopoI" com ~elo. Em 

se~uida, 1"oI"am secas em est.uf'a, a 60 0 0 pOI" 48 hoI"as, após o 

que as impur-ezas 1"oI"am r-et.ir-adas manualment.e, e as I"aizes 

o 
pesadas, moldas e conseI"vadas em câm.aI"a 1"r-ia a 4 O, paI"a as 

post.eI"ioI"es análises químicas. 
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3.8. Análises quimicas das amost.ras de raizes 

3.8.1. Preparação do ext.rat.o 

Foram pesados 100mg do mat.erial seco, 

adicionando-se 4ml de et.anol a 80% e aquecendo-se a 85 o C 

por 15 minut.os. O ext.rat.o obt.ido :foi cent.ri:fugado a 5000 rpm 

por 10 minut.os e o sobrenadant.e :foi separado. A operação :foi 

repet.ida duas vezes, e :foram colocados 3ml de et.anol 80%. Ao 

:final o volume :foi complet.ado para 10ml em balão 

volumét.rico. 

3.8.1.1. Det.erminação dos carboidrat.os solúveis 

t.ot.ais 

A det.erminação dos carboidrat.os solúveis 

t.ot.ais :foi realizada com o uso de espect.ro:fot.ômet.ro COLEMAN .. 

pelo mét.odo .. :fenol-sul:fÚ1'ico.... descrit.o por DUBOIS et. alii 

(1956). Os ext.rat.os obt.idos (conforme it.em 3.9.1.) :foram 

diluidos (1:2 e 1:4) para a obt.enção de leit.U1'as na :faixa de 

0,2 a 0,5 unidades de absorbância. As leit.U1'as :foram 

realizadas a 490nrn .. ut.ilizando-se glucose (p.a.) como padrão. 

3.8.1.2. Det.erminação do N-NUi- livre 
4 

Para a det.erminação da N-NHi- livre pelo mét.odo 
4 

":fenolat.o-hipoclortt.o" de \tIEATHERBURN (1967), :foram 
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ut.ilizados de 0,2 a 0 .. 4ml do ext.r-at.o (pr-epar-ado conf'or-me 

descr-i t.o em 3.9.1.). As lei t.ur-3S f'or-am r-ealizadas em 

espectr-of'ot.ômetr-o COLEMAN a 625nm. 

3.8.1.3. Det.erminação do NOtNH solúvel 
2 

o ext.r-at.o pa:ra essa análise 

conf'ol'me o it.em 3.9.1. 

f'oi obtido 

o r-eat.ivo de ninhid:rina e a glicina f'or-am 

ut.ilizados como pad:rão na det.er-minacão do NetNH solúvel pelo 
2 

mét.odo de KABAT li: MAYER (1967) .. em espect.r-of'ot.ômet.r-o COLEMAN 

opel'ado a 625nm. 

3.8.1.4. Det.el'minacão dos f"enóis solúveis 

Na det.er-minação dos f'énois solúveis pelo 

mét.odo de SWAIN a: HILLIS (1959), f'oi ut.ilizado o ext.l'at.o 

obt.ido segundo it.em 3.9.1. e o ácido clor-ogênico como 

pad:rão. As leitur-3S f'or-am f'eitas em espectr-of'otômet.r-o 

COLEMAN, a 625nm. 

3.8.2. Det.erminação do N-t.otal 

o ext.l'at.o pa:ra a deter-minacão do N-t.ot.al f'oi 

obt.ido a par-til' da digestão sulf'úl'ica. For-am pesados 100mg 

de matel'ial seco em est.ufa <SARRUGE li: HAAG, 1974) .. aos quais 

f'ol'am adicionados 7ml da solucão digest.ol'a <selenit.o de 



45 

sódio anidI'o + sulfat.o de sódio + su.l1'at.o de cobl"'e + ácido 

su.l1'úrico concent.l"'ado + água dest.ilada). A digest.ão seguiu a 

met.odologia de l"'ot.ina at.é obt.encão de um ext.:r:-at.o incolol"'. A 

dest.ilacão e a det.el"'minacão fOl"'aJn feit.as pelo mét.odo 

volumét.l"'ico de Kjeldahl desc:r:-it.o pOl'" JORGENSEN (1977). 

Ressalt.e-se que esse mét.odo não inclui o N-NO . 
9 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Producão de mat.éria seca da pal"t.e aérea 

Os l:'esult.ados de pl:'oducão de mat.él:'ia seca da 

pal:'t.e aél:'ea (Kg/ha) são apl:'esent.ados na Tabela 2. 

Ocol:'l:'eu uma va:l"iacão signiflcat.iva {P<O,05} na 

pl:'oducão de mat.él:'ia seca na pal:'t.e aél:'ea de capim-bl:'aquiár-ia 

decumbens como e:feit.o dos t.l:'at.ament.os, das épocas de 

avaliacão e da int.el'acão t.l'at.ament.os x épocas de avaliacão, 

no pel'iodo de 1987 a 1989. 

O t.l:'at.ament.o "adubacão com macl:'o e 

micl:'onut.l:'ient.es incluindo :foi signi:ficat.i vament.e 

(P<O,05) supel:'iol:' aos demais t.l:'at.ament.os (Tabela 2). Isso 

sugel:'e um pl:'ovável e:feit.o pl'edominant.e da adubacão 

ni t.l'ogenada e em pal:'t.e as quant.idades adicionais de enxo:fl:'e .. 

bem como da int.el:'acão do N com out.l:'OS nut.l'ient.es sobl:'e a 

pl'oducão do capim-bl:'aquiár-ia. ARRUDA et. alii (1987) t.ambém 

encont.l:'al'aJn l'esult.ados similal'es com :fel:'t.ilizacão complet.a 

de capim-bl:'aquiár-ia decumbens. 
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Tabela 2 - Pl'oducão de matéria seca da parte aél'ea (kg/ha) 

de braquiária decumbens sob ef'eito de 4 

tl'atamentos e 15 épocas de avali acão (médias de 4 

l'epet.icões) - 1987 a 1989. 

Dat.as de Tratament.os 

Amostragem Ti T2 Ts T .. Média 

06/08/87 021 021 021 021 O H 

17/09/87 021 021 021 021 O H 

29/10/87 1564ab 1659ab 843 b 200921 1519 BC 

09/12/87 51421 76921 62021 75621 665 EF 

21/01/88 126021 117721 93921 140021 1194 BCD 

14/04/88 107221 124121 87921 117121 1091 CDE 

26/05/88 73821 80021 66121 73621 734 DEF 

07/07/88 28921 27321 21921 22521 252 FGH 

18/08/88 3621 2421 5921 5021 42 GH 

29/09/88 021 021 021 021 O H 

10/11/88 67421 63921 76721 72821 702 DEF 

22/12/88 52021 46921 49821 52121 502 FG 

02/02/89 2979 b 648921 2563 b 3136 b 3792A 

20/03/89 173021 203621 125821 164121 1666 B 

05/05/89 1345 b 235521 1321 b 1510ab 1633 B 

Média 848 B 1195A 708 B 926 B 919 

C.V. (Tl'at.amentos) • 17,4% 
C.V. (Épocas de avali21cão) • 52,5% 

Médias seguidas de mesma let.ra. minúsculas dent.l'o de cada 
data de amostragem e maiúsculas para as médias, não dif'el'em 
ent.l'e si ao nível de 5% de signif'icância.. indicado pelo 
t.este de Tukey. 

,DMS para tratament.os dentl'o de cada época. 868,6 
DMS para médias de época • 493,7 
DMS para médias de t.l'at.amentos • 224,.3 
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Pode ser- obser-vado que houve uma baixa 

pr-oducão de mat.ér-ia seca em algumas épocas de avaliacão 

(ago/87, set./87, jul/88, ago/8S e set/88), o qual pode ser

at.r-ibuido ao dé:ficit. hidI"ico ocor-r-ido naqueles meses. Isso 

está de acor-do com a estacionalidade de pr-oducão de 

alii :f or-r-ageir-as t.r-opicais ver-i:ficada PEDREIRA et. 

(1975).. onde as gr-amineas utilizadas t.iver-am mais acent.uada 

pr-oducão de matér-ia seca na est.acão das "águas" do que na 

est.acão da "secas". 

Em todos os tr-at.amentos ocor-r-eu uma pr-oducão 

mais elevada em :fev/89, podendo isto, ser- consequência da 

elevada pr-ecipitacão pluvial ocor-r-ida no per-iodo que 

ant.ecedeu aquela avaliacão (FigUI"a 2). 

Houve lnter-acão ent.r-e os t.r-at.ament.os e épocas 

de avaliacão (out./87; :fev/89 e mai/89). Em out./87 o 

t.r-at.amento "gr-adagem + adubacão com macr-o e micr-onutr-ientes, 

mas sem N{T,,)" :foi super-ior- (P(O,05) ao 

"gr-adagem{Tg)". Isso suger-e que a gr-adagem por-

t.r-atament.o 

si s6 pode 

pr-e judicaI" o est.ande das plant.as nos pr-imeir-os meses em que 

é r-ealizada. Já em :fev/89 o t.r-at.amento "adubacão com macr-o e 

e :foi di:fer-ente micr-onut.r-ientes 

signi:ficati vamente aos 

incluindo 

demais. Pr-ovavelmente essa maior-

pr-oducão de matér-ia seca :foi devida à adubacão N + S e a 

elevada pr-ecipi tacão pluvial no per-iodo 

coleta. 

ant.er-ior- ao da 

No mês de mai/89 o tr-atamento "adubacão com 

macro e micr-onut.rient.es e incluindo r-esult.ou 
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novament.e em maior produção de mat.éria seca que os 

t.rat.ament.os "t.est.emunha{Tt)" e "gradagem{Tg)" . Esses 

result.ados já Coram discut.idos ant.eriorment.e. 

No primeiro ano de avaliação (1987/1988).. a 

produção de mat.éria seca na pal't.e aérea Coi 

signiCicat.i v ame nt. e (p<o,O!:n alt.erada sob eCeit.o dos 

t.rat.ament.os ,. das épocas de avaliação e da int.eração 

t.rat.ament.os x épocas de avaliação (Figura 3). 

Pode ser visualizada uma pequena diCerença de 

produção de mat.éria seca dos t.rat.ament.os "t.est.emunha(T.t)" e 

"adubação com macro e micronut.rient.es e incluindo N(T2)" em 

out./87. A Cert.il1zação most.rou-se pouco eCet.iva nos 

primeiros meses em que Coi realizada. Já.. pal'a o t.rat.ament.o 

"gradagem + adubação com macro micronut.rient..es, mas sem 

N{T4)" pode ser observada uma elevada diCerença de produção 

de mat.éria seca em relação ao t.rat.ament.o "gradagem{T3)" em 

out./87. A adubação pode t.alvez t.er iruluenciado na gradagem .. 

proporcionando uma melhor mineralização da mat,éria 01'gânica 

do solo durant,e a primavera daquele ano. 

A produção de mat.éria seca no t.rat.ament.o 

"gradagem{T3)" Coi iruerior (P<O,05) aos demais t.rat.ament.os, 

indicando que a grarlagem prejudicou bast.ant.e o est.ande da 

Corrageira, at.ravés de um eCeit.o depressivo nas plant.as (que 

não puderam se beneCiciar dos eCeit.os de mineralização da 

mat.éria orgânica). Result.ados similaI'es a esses t.ambém Coram 

encont.rados por ARRUDA et. alii (1987). Ent.ret.ant.o, SANTOS et. 

alii (1990) encont.ral'aJn que a gradagem não prejudicou a 
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renovação de pas~agens de capim-colonião. 

Em ~ermos de produção acumulada de ma~éria 

o seca da par~e aérea no 1- ano (1987/1988) pode-se no~ar que 

houve e1"ei~o signi1"ica~i vo {p<o .. mn dos ~ra~amen~os 

aplicados (Tabela $). 

As plan~as do ~ra~amen~o 1 9radagem{T!t)" na 

es~ação da "seca" apresen~ou produção inCerior (P<O,OS) aos 

demais ~ra~amen~os. En~re~an~o.. na est.ação das "águas" 

imediat.amen~e seguin~e a produção de ma~éria seca naquele 

~ra~amen~o se compara a dos ou~ros ~ra~ament.os. Assim a 

di1"erença apont.ada para a produção acumulada 1"oi 

principalmen~e devida à di1"erença observada no período da 

"seca". 

No segundo ano de avaliação (1988/1989).. a 

produção de mat.éria seca da aérea 1"oi 

signif'ica~i vamen~e (p<o,OS) alt.erada sob e1"eit.o dos 

t.ra~ament.os, das épocas de avaliação e da int.eração 

~ra~amen~os x épocas de avaliação (Figura 4 e Tabela 2). 
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Tabela 3 - Produção acumulada de mat.éria seca da part.e aérea 

(k~/ha) de braquiál'ia decumbens sob ef'eit.o de 4 

t.rat.ament.os e 6 épocas de avaliação (médias de 4 

repet.ições) no 1~. ano - 1987/1988. 

Produção Est.ação 

Trat.ament.os Acumulada "Seca" "Seca" "Aguas" "Aguas" 
% % 

T:l 4410a 1564a 35,5 2846a 64 .. 5 

T2 4846a 1659a 34,2 3187a 65 .. 8 

Ts 3281 b 843 b 25,7 2438a 74 .. 3 

T. 5336a 2009a 37,7 3327a 62,3 

c. V. (%) 22 .• 8 19,7 25,4 

Médias seguidas de mesma let.ra .. dent.ro de cada coluna .• não 

dif'erem ent.re si ao nível de 5% de si~nincância pelo t.est.e 

de Tukey. 
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No t.rat.ament.o "adubação com macro e 

micronut.rient.es incluindo N(T2)' , a produção de mat.éria seca 

f'oi signif'icat.i v ament.e (p<o,O!:n superior aos demais 

t.rat.ament.os, devido o ef'eit.o da adubação principalment.e do N 

associada a quant.idades adicionais de S. Isso concol'da com 

os result.ados obt.idos por WERNER (1986a), que veJ.'if'icou que 

a aplicação de N no f'inal da est.ação das "águas" provoca o 

prolongament.o do periodo de ut.ilização das past.agens e uma 

rebrot.a mais 

pode sugeJ.'iJ.' 

past.agens de 

pl'ecoce no 

que uma 

ut.ilização 

inicio da primavera. Esse result.ado 

adubação com 50 Kg N/ha/ano em 

menos int.ensiva de explol'ação 

pecuária, chega a elevai' sensivelment.e a produção de mat.éria 

seca, e cont.l'ibui pal'a evit.aI' a degl'adação da mesma. 

A produção acumulada de mat.él'ia seca da pal't.e 

aérea no 2 2 ano (1988/1989) sof'reu val'iação signif'icat.iva 

(P<0,05) em f'unção do ef'eit.o dos t.rat.ament.os (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Pr-oducão acumulada de mat.ér-ia seca da par-t.e aér-ea 

(k~/ha) de br-aquiár-ia decumbens sob efeit.o de 4 

t.r-at.ament.os e 9 épocas de avaliacão (médias de 4 

r-epet.icões) no 2~ ano - 1988/1989. 

Pr-oducão Est.acão 

Tr-at.ament.os Acumulada "Seca" "Seca" "A~uas" "A~uas" 
% % 

Ti. 8312 b 1063a 12~8 7248 b 87,2 

T2 13085a 1097a 8~4 11988a 91~6 

Ts 7346 b 939a 12~8 6407 b 87~2 

T4 8547 b 1011a 11~8 7536 b 88 .. 2 

C.V.(%) 24~9 18~4 26,2 

Médias s:e~uidas de mesma le"tra~ dent.r-o de cada coluna~ não 
difer-em ent.r-e si ao nivel de 5% de si~nif'icãncia pelo t.est.e 
de Tukey. 

o t.r-at.ament.o "adubacão com macr-o e 

micr-onut.r-ient.es e incluindo N(T2)".. apr-esent.ou producão 

acumulada de mat.ér-ia seca super-ior- (P<O ,05) aos out.r-os 

t.r-at.ament.os ~ na est.acão "á~uas". Isso t.ambém foi 

obser-vado por- WERNER (1986a) t.r-abalhando com capim-colonião~ 

que verificou uma melhor-ia da pr-oducão de for-r-a~em nesse 

per-iodo. No ent.ant.o.. t.odos os t.rat.ament.os r-esult.ar-am em 

idênt.ica pr-oducão no per-iodo da "seca". 

A adubacão N r-eduz à met.ade o t.empo necessár-io 

par-a se alcancar- o r-endiment.o obt.ido sem adubacão, e são 

consist.ent.es com o incr-emen"to de 32,1 K~ MS/K~ N r-egist.r-ado 
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por GOMIDE et. alii (1984) para o capim-colonião. 

Como ~rande result.ado desse t.rabalho, o 

t.rat.ament.o "adubação com macro e micronut.rient.es e incluindo 

N(T2)", proporcionou o increment.o de 28 K~ MS/J(~ N aplicado, 

com isso pode-se esperar aument.os na capacidade de suport.e e 

de ~anho de peso vivo por hect.are. 

É possível concluir que a adubação t.eve efeit.o 

benéfico na produção de mat.éria seca da part.e aérea de 

braquiál'ia decumbens, enquant.o a ~rada~em provocou 

result.ados insat.isfat.órios. Já a ~rada~em + adubação com 

macro e micronut.rient.es, mas sem N não melhorou a 

recuperação da past.a~em nem sua produt.ividade. 

4.2. Quant.idade de mat.éria seca de raizes 

Os result.ados obt.idos da quant.idade de mat.éria 

3 seca de raizes (m~/cm) são apresent.ados nas Fi~Ul'as 5 e 6, 

Tabela 5 e Tabela 7 do Apêndice). 

Houve uma variac;:ão si~nificat.iva (P<O,05) na 

quant.idade de mat.éria seca amost.rada nas raizes de 

braquiál'ia decumbens sob efeit.o dos t.rat.ament.os e das épocas 

de avaliação no período de 1987 a 1989. 

A quant.idade de raizes no t.rat.ament.o "adubação 

com macro e micronut.rient.es e incluindo N(T2)" foi superior 

(P<O,05) aos demais, podendo-se assim verificar o efeit.o 

benéfico da adubação no desenvolviment.o do sist.ema radiculal' 

(Tabela 5). 
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3 FigU1'a 5 - Quant.idade de MS de l'aizes <mg/cm) de bl'aquiáI'ia 

decumbens amost.:r-ada nas 16 épocas de avaliacão 

<médias de 16 l'epet.icões) - 1987 a 1989. 
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9 Fi~UI'a 6 - Quant.idade de MS de raizes (m~/cm) de braquiária 

decumbens amost.rada nos 4 t.rat.ament.os (mé~a de 

64 repet.icões) - 1987 a 1989. 
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Tabela 5 - Quant.idade de MS de l'aízes 
3 (mg/cm) de bl'aquiál'ia 

decumbens amostl'ada nos 4 t.l'at.ament.os e 16 

épocas de avaliação (médias de 4 l'epetições) no 

1~ e no 2~ ano - 1987 a 1989. 

Tl'atamentos 1~ Ano 2~ Ano Média 

2,7 B 2,5 B 

3 .• 0A 

T3 2,1 C 1,7 C 1,9 C 

2,7 B 2,0 B 2,3 B 

C.V. % 16,0 14,2 14,6 

DMS 0,3 0,2 

Médias seguidas de mesma letl'a, não di:fel'em entl'e si ao 

nivel de 5% de signi:ficância pelo teste de Tuk.ey. 

No entanto, o tl'at.ament.o "gl'adagem<Ta)" 

apl'esentou a mais baixa quantidade de matél'ia seca de 

l'aizes amostl'ada nas épocas de avaliação. Isso pel'mite 

iruel'il' que este tl'atament.o acentuou mais ainda a degl'adação 

da pastagem. 

Na Tabela 5 pode sel' obsel'vado que entl'e o 

tl'atamento "testemunha(T:1)" e o tl'atamento "(!;l'adagem + 

adubação com macl'O e micl'onutl'ientes e sem N<T 4)" não 

ocol'l'eu dif"el'ença signi:ficat.iva (P>O .• 05). Ist.o indica que 



60 

apesa.r- da gradagem por si só t.er prejudicado muito o sistema 

radicular , a mineralização da matéria orgânica em 

decorrência da adubação conseguiu reverter o quadro da 

degradação da pastagem. 

experimentais 

Desdobrando 

(Tabela 5), 

os dados 

verifica-se 

nos dois anos 

que o tratament.o 

"test.emunha(Ti,)" teve comport.amento diferenciado entre os 

dois anos. No primeiro ano (1987/1988) o tratament.o 

"adubação com macro e micronutrient.es e incluindo N(T2)" foi 

superior (P<O,05) ao trat.amento "t.estemunha(Ti,)". No 

ent.anto, no 

apresent.a.r-am 

segundo ano (1988/1989) os t.ratamentos 

tratamentos foram médias idênticas. Estes 

superiores (P<0,05) aos t.ratamentos • 'gradagem{Ts) " e 

"gradagem + adubação com macro e micronutrient.es, mas sem 

N(T.)" nos dois anos. Com estes result.ados, pode ser 

deduzido que a gradagem causou redução no sist.ema radicula.r-. 

A massa de raizes amostrada por unidade de 

volume aumenta no inicio da primavera at.é o final do verão, 

e vai diminuindo no inicio do outono e no período de inverno 

(DORMAAR et ali!, 1981; DISTEL a FENÁNDEZ, 1986; ANDRADE 8: 

MARQUEZ NETO, 1989 e MORALES et ali i , 1990a). Esse tipo de 

va.r-iação sazonal foi ve1'ificado 

"testemunha(Ti,)" e o tratament.o 

micronutrientes e incluindo N(T2)". 

pa.r-a o trat.amento 

"adubação com macro e 

Nos dois anos de avaliação, a quantidade de 

mat.éria seca amostrada nas raizes obtida va.r-iou de 5750 a 

8160 Kg/ha. No entanto, MONTEIRO (1986) t.rabalhando com 
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Pensacola bahiagrass sem adubação e com adubação de enxofre .. 

obt.eve uma producão de massa radicular de 15.160 e 15.570 

Kg/ha, respect.ivament.e. 

Os result.ados obt.idos permit.em inferir que a 

gradagem é prejudicial ao cresciment.o das gramineas 

influenciando negat.ivament.e na recuperacão de past.agens. 

4.3. Carboidrat.os solúveis t.ot.ais 

Os result.ados obt.idos para concent.racão de 

carboidrat.os solúveis t.ot.ais (%) são apresent.ados nas 

Figuras 7 e 8 e Tabela 8 do Apêndice. 

A concent.racão de carboidrat.os solúveis t.ot.ais 

na mat.éria seca das raizes variou signiflcat.ivament.e 

(P<0,05) com as épocas de avaliacão e com os t.rat.ament.os 

empregados. A int.eracão ent.re eles não foi significat.iva 

(P>0,05). 

Est.es result.ados most.ram o modelo ciclico de 

variacão est.acional da concent.racão de carboidrat.os solúveis 

t.ot.ais na mat.éria seca das: raizes, concordando com os 

result.ados obt.idos em vários t.rabalhos .. onde foram 

considerados os t.rat.ament.os aplicados e as épocas de 

avaliacão {'WEINMANN, 1961; HUMPHREYS, 1966; 

PAULA et. ali i , 1969; SMITH, 1972; BALASKO 

HARRIS, 1978; BOTREL, 1980; NASCIMENTO 

McILROY, 

a SMITH, 

et. alii, 

1967; 

1973; 

1980; 

DORMAAR et. alii, 1981; DISTEL a FERNANDEZ, 1986; COYNE a 

BRADFORD, 1987; CLAVERO a CONRAD, 1990; CYR a BEWLEY, 1990; 
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Figura 7 - Var-iacão na concen1,racão de car-boidra1,os solúveis 

t.ot.ais (%) na MS das raizes de braquiária 

decumbens em funcão de 16 épocas de avaliacão 

(médias de 16 repe1,icões) - 1987 a 1989. 
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Fif:ura 8 - V81'iacão na concent.racão de c81'boidrat.os solúveis 

t.ot.ais (%) na MS das raizes de braquiária 

decumbens sob efeit.o de 4 t.rat.ament.os (médias de 

64 repet.icões) - 1987 a 1989. 
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MORALES et. ali i , 199021 e MORALES et. ali i , 1990b). 

A concent.ração de carboidrat.os solúveis t.ot.ais 

foi const.ant.ement.e reduzida a part.ir do inicio da est.ação 

das "águas", permanecendo em valores relat.ivament.e mais 

baixos nesse periodo. Também ocorreu uma elevação no inicio 

da est.ação da "seca" com a manut.enção de valores 

relat.i vament.e mais elevados nessa época (Figura 7). 

Já no mês de out./87, ocorreu uma elevação na 

concent.ração de carboidrat.os solúveis t.ot.ais em virt.ude de 

um aument.o na· t.axa de acúmulo de mat.éria seca como 

consequência do periodo de est.resse ocorrido nos meses 

ant.eriores. 

prolongados 

aliviando o 

Isso indica que as plant.as expost.as a periodos 

de seca t.em uma rebrot.a inicial, mais rápida 

est.resse, pela grande quant.idade de carboidrat.os 

não-est.rut.urais acumulada nos 6rgãos de reserva durant.e est.e 

período (BUSSO et. ali i , 1990). 

A concent.ração dos carboidrat.os solúveis 

t.ot.ais t.ornou a se elevar dur-ant.e a seca, revelando o maior 

valor no período experiment.al de 3,83%, em ago/88. Já no mês 

de dez/88 .. houve um aument.o em relação ao de nov/88 na 

concent.ração dos carboidrat.os solúveis t.ot.ais seguido de uma 

redução ao final da est.ação das "águas". Est.a elevação pode 

ser explicada pelo déficit. hídrico ocorrido naquele período. 

Est.es result.ados concordam com o expost.o por BUSSO et. alii 

(1990). 

A elevação na concent.ração de carboidrat.os 

solúveis nas plant.as, a part.ir de mai/88 .. pode ser 
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relacionada com a mat.uração de sement.es das plant.as (Figura 

7), verificada naquela ocasião (BRO\tIN 8: BLASER, 1965; 

YOUNGNER, 1972 e HARRIS, 1978). 

As plant.as submet.idas a cort.es apresent.am uma 

queda no t.eor de carboidrat.os solúveis t.ot.ais nas raizes, 

que perdura por t.empo variável, dependendo da espécie .. das 

condições ambient.ais (principalment.e luminosidade, 

t.emperat.ura e umidade) e do est.ado nut.ricional (M.AY.. 1960; 

WElm-tANN, 1961; BOKHARI, 1977 e HARRIS, 1978). 

COrUorme se not.a na Figura 8 e Tabela 8 do 

Apêndice, as plant.as submet.idas ao t.rat.ament.o "adubação com 

macro e micronut.rient.es e incluindo N(T2)" t.iveram t.eores de 

carboidrat.os solúveis t.ot.ais superiores (P<O,05) aos das 

plant.as do t.rat.ament.o "gradagem + adubação com macro e 

micronut.rient.es e sem N{T4.)". Embora t.enha ocorrido uma 

pequena t.endência para a recuperação, est.a t.endência não foi 

suficient.e para elevar os ndvels de carboidrat.os solúveis 

t.ot.ais nas raizes. 

disponibilidade de 

Assim .. em 

assimilados, 

condições de 

principalment.e 

reduzida 

quando, 

provocada pela diminuição da superfície fot.ossint.et.icament.e 

at.iva, o direcionament.o para alocação dest.es carboidrat.os é 

a part.e aérea e em especial, o t.ecido foliar (DA VIDSON 8: 

MILTHORPE, 1966a; YOUNGNER, 1972 e RYLE 8: POWELL, 1975). 

Os result.ados obt.idos (Figuras 3.. 4 e 7) 

most.ram que ocorreu uma relação indiret.a ent.re os t.eores de 

carboidrat.os solúveis t.ot.ais nas raizes e o desenvolviment.o 

das plant.as, concordando com o relat.ado por MENKE 8: TRLICA 
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(1981). Os dados obt.idos para carboidrat.os solúveis t.ot.ais, 

na colet.a de f'ev/89, I'evelar-am um t.eoI' médio de 2,44%, 

inf'eI'ioI' à média geI'al do expeI'iment.o que f'oi de 2,67%. 

Paralelament.e, pode-se not.ar na Tabela 2 que nessa época 

f'OI'am obt.idos as maiOI'es quant.idades de MS na part.e aéI'ea da 

bI'aquiáJ.'ia. Est.es I'esult.ados indicam que apesar de t.eI' sido 

encont.I'ados baixos t.eoI'es (2,0 a 3,0%) de car-boidrat.os 

solúveis t.ot.ais na MS das I'aizes, paralelament.e ocoI'I'ia uma 

elevação da pI'odução de mat.éI'ia seca da paI't.e aéI'ea, 

evidenciando uma I'ecupeI'ação da past.agem. Ist.o peI'mit.e 

concluiI' que t.eO:l'es de 2,0 a 3,0% de carboidrat.os solúveis 

t.ot.ais se t.OI'na c:l'it.ico para 

degI'adação. 

4.4. Fracões oi t.rogenadas 

I'eve:l't.e:l' o p:l'ocesso de 

Os I'esult.ados da concent.I'ação de N-t.ot.al (%) 

são ap:l'esent.ados nas FigUl'as 9 e 10 e Tabela 9 do Apêndice. 

Houve uma val'iação alt.ament.e signif'icat.i va 

(P<0,05) na concent.:l'ação de N-t.ot.al na mat.éI'ia seca das 

I'aizes pO:l' ef'eit.o das épocas de avaliação e dos t.I'at.ament.os 

est.udados. 

Em t.odos os t.:l'at.ament.os OCO:l':l'eu uma variação 

sazonal nos t.eoI'es de N-t.ot.al ao longo do pe:l'iodo de 

avaliação. Com exceção da elevação em ab:l'/88, os t.eo:l'es de 

N-t.ot.al declinaram a par-t.iI' de mai/88 e cont.inuar-am baixos 

at.é o f'inal do pe:l'iodo de avaliação. Tendências similares 
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Fl~Ul'a 9 - Variação na concent.:r-ação de N-t.ot.al (%) na MS 

das raizes de braquiár-ia decumbens em função de 

16 épocas de avaliação (médias de 16 

repet.ições) - 1987 a 1989. 
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Fig1ll'a 10 - Var-iacão na concent.racão de N-t.ot.al (%) na 

mat.éria seca das raizes de braquiá.l'1a decumbens 

sob efe1t.o de 4 t.rat.ament.os (médias de 64 

repet.1cões) - 1987 a 1989. 
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t.ambém for-am obt.idas por- NO\V AKO\VSJa (1962) e THEODORIDES a: 

PEARSON (1981). 

Pode seI" obser-vado na FigUI.'a 9 que exist.iu uma 

l'elação inver-sa ent.r-e os t.eor-es de N-t.ot.a1 e cal'boidr-at.os 

solúveis t.ot.ais.. car-act.er-izando par-a o N-t.ot.a1 uma elevação 

nos t.eor-es no inicio da est.ação das "águas .. , seguida de uma 

diminuição no inicio da est.ação da "seca". 

O t.eor- de N-t.ot.a1 nos t.ecidos veget.ais diminui 

pr-ogr-essi vament.e à medida em que a plant.a vai at.ingindo 

est.ádios mais avançados de desenvolviment.o (BEEVERS, 1976; 

TINKER, 1979; CORSI, 1984 e MENGEL a: JaRKBY, 1987). 

A adubação ni t.r-ogenada quando aplicada no 

inicio da est.ação das "águas" foi ut.ilizada par-a incr-ement.ar

a pr-odução da par-t.e aér-ea (Tabela 2), mas foi insuficient.e 

par-a aument.ar- a concent.r-ação de N-t.ot.a1 nas r-aizes, 

pr-ovavelment.e devido ao efeit.o da diluição na mat.ér-ia seca 

(TINKER, 1979 e CORSI, 1984). Quando aplicado no inicio da 

est.ação da "seca" o N chegou a acumulal'-se nas r-aizes. 

Plant.as submet.idas ao desfolhament.o r-espondem 

com uma imediat.a r-edução na absor-ção de N <CLEMENT et. alii .. 

1978; DEANE-DRUMMOND et. ali i , 1979 e OAKS a: HIREL, 1985), 

por- ser- esse um pr-ocesso alt.ament.e dependent.e de ener-gia 

<JACKSON, 1978; TINKER, 1979 e SILVEIRA a: CROCOMO, 1985). 

Houve um decr-éscimo const.ant.e dos valor-es de 

cal'boidr-at.os solúveis t.ot.ais e de N-t.ot.a1 em Nov/88, 

conf"ir-mando o expost.o por- CLEMENT et. alii 

HlREL (1985). Afir-mal'am esses aut.or-es 

(1978) e OAKS a: 

que as plant.as 
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des1'olhadas de 1'ol'ma cont.inua não conse~uem acumulaI' 

cal'boidI'at.os e l'eduzem o t.eol' de N-t.ot.al na mat.él'ia seca. 

Os l'esult.ados da concent.l'ação de N-NH'i- livl'e 

" 
{ppm} são apl'esent.ados nas Fi~U1'as 11 e 12 e Tabela 10 do 

Apêndice. 

As val'iações de seca 

das l'aizes 1'Ol'am si~ni1'icat.ivas (P<0,05) em 1'unção dos 

t.l'at.ament.os e das épocas de avaliação. 

Os l'esult.ados obt.idos most.l'am que os t.eOl'es de 

N-NH'i- llvl'e encont.l'ados no t.l'at.ament.o "adubação com macI'O e 
" 

micl'onut.l'ientes e incluindo N(Tz)" 1'ol'am supel'iol'es (P<O,05) 

ao t.l'at.ament.o + adubação com macI'o e 

micl'onut.l'ient.es e sem N(T,,)'·. Ist.o most.l'a que a adubação 

incluindo N, l'esult.ou no cl'esciment.o das plant.as 

(est.abeleciment.o e/ou l'ebl'ot.a no 1~ ano, Fl~U1'a 3). Já, as 

plant.as do t.l'at.ament.o "~l'a~em + adubação com macI'o e 

micl'onut.l'ient.es, mas sem N(T,,}", que t.endel'am à de~l'adação, 

t.lvel'am de 72 ppm, que est.ivel'am abaixo dos 

encont.l'ados nos out.l'OS t.l'ês t.l'at.ament.os. 
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+ 
Fi~ura 11 - Va1'iacão na concentracão de N-NH livre (ppm) na 

4 

MS das raizes de braquiária decumbens em funcão 

de 16 épocas de avaliacão <médias de 16 

repeticões) - 1987 a 1989. 
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+ 
Fi~ura 12 - Variacão na concent.racão de N-NH livr-e (ppm) na 

4 

MS das raizes de braquiál.'ia decumbens sob ef'eit.o 

de 4 t.rat.ament.os <médias de 64 r-epet.icões) 

1987 a 1989. 
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Os l.'esult.ados da concent.l.'ação de NotNH solúvel 
2 

(ppm) são apl.'esent.ados nas FigUl.'as 13 e 14 e Tabela 11 do 

Apêndice. 

As val.'iações de NotNH solúvel na mat.él.'ia seca 
2 

das l.'aizes :fol.'am slgni:ficativas (P<O,OS) em :função dos 

t.l.'at.ament.os e das épocas de avaliação. 

A t.endência de val.'iação apl.'esent.ada pelas 

concent.l.'ações de NotNH solúvel 
2 

nas l.'aizes das plant.as 

concol.'da com os l.'esult.ados obtidos pOl.' THEODORIDES 8: 

PEARSON.. <1981> e GROSS.. (1988). À medida em que as plant.as 

vão sendo submetidas a cOl.'tes.. as concent.l.'ações de NotNH 
2 

solúvel nos t.ecidos vão diminuindo .. com a conCOl.'l.'ent.e 

l.'edução nas concent.l.'ações de N-tot.al (NOWAKOWSKI, 1962; 

HEGARTY 8: PETERSON.. 1973; MENGEL 8: KIRKBY, 1987 e GROSS .. 

1988). 

Os l.'esult.ados: obtidos: most.l.'am que as 

concent.l.'ações de NotNH solúvel no 
2 

:fol.'am supel.'iol.'es (P<0 .. 05) 

"t.est.emunha{T~)" e "gl.'adagem + 

t.l.'at.ament.o ugl.'adagem{Ts)" 

as dos t.l.'at.ament.os 

adubação com macl.'O e 

miCl.'onut.l.'ient.es e sem N{T4o).... con:fil.'mando que a :fl.'ação NotNH 
2 

solúvel é, dent.l.'e as est.udadas a que mais oscila em :função 

dos t.l.'at.amentos (SILVEIRA, 1980). 

As :fl.'ações ni trogenadas na past.agem oscilal.'am 

ao longo do periodo de avaliação, sendo obt.idos na mat.éria 

seca das l.'aizes os seguint.es t.eol.'es: 0,41 a 1,04% de 

N-t.ot.al, 35 a 169 ppm de N-NH
T 

livre e 78 a 338 ppm de NotNH 
4 2 

solúvel. 
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Fir;ura 13 - Variação na concent.ração de NctNH solúvel 
2 

<ppm) 

na MS das raizes de braquiár-ia decumbens em 

:função de 16 épocas de avaliação (médias de 16 

repet.ições) - 1987 a 1989. 
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(ppm) 

na MS das :r-aizes de b:r-aquiá:r-ia decurnbens sob 

efeit.o de 4 t.:r-at.ament.os (médias de 64 

:r-epet.icões) - 1987 a 1989. 
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e a 

não 

influenciar-am nos par-âmetros bioqudmico-Cisiológicos 

estudados, o que talvez indique um estágio avançado de 

degradação da pastagem em est.udo. 

4.5. Compost.os :f"enólicos 

Os resultados das concent.rações de Cenóis 

solúveis (%) são apresentados na Tabela 6 e Figura 15. 

Os teores de í"enóis solúveis na mat.éria seca 

das raizes em todos os trat.amentos, apresentar-am um mesmo 

modelo de var-iação. A concent.ração tendeu a diminuir com os 

cort.es eCet.uados nas plant.as, exist.indo uma variação 

est.acionai com Cormação e desapar-ecimento destes compost.os 

na plant.a. Isso concorda com os resultados obtidos por 

vários aut.ores (McLEAN et ali i , 1961; ZUCKER et. ali i , 1967 e 

WONG, 1973). 

Os resultados obtidos par-a a concentração de 

:fenóis solúveis na matéria seca das raizes apresentar-am uma 

tendência similar- par-a todos os t.ratamentos. No mês de 

dez/88 os t.eores se elevaram chegando a um pico de valor 

idênt.ico para t.odos (em t.orno de 8%). Essa oscilação 

marcant.e pode ser consequência do dé:ficit. hidrico ocorrido 

no período anterior à essa avaliação (Figura 15). Assim, 

pode ser sugerido que as plant.as sujeit.as a períodos de 

"seca" muit.o prolongados t.em uma rápida rebrot.a inicial, em 
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Tabela 6 - Concent.r-acão de f"en6is solúveis (%) na MS das 

r-aizes de br-aquiár-ia decumbens sob efeit.o de 4 

t.r-at.ament.os e 16 épocas de avaliacão (médias de 

4 l'epet.icões) - 1987 a 1989. 

Dat.as de Tr-at.ament.os 

Amost.l'agem T~ T9 

06/08/87 8,12a 8,08a 

6,40ab 

6,75 b 

7,77ab 

6,19ab 

6,93 b 

17/09/87 

29/10/87 

09/12/87 

21/01/88 

03/03/88 

14/04/88 

26/05/88 

07/07/88 

18/08/88 

29/09/88 

10/11/88 

22/12/88 

02/02/89 

20/03/89 

05/05/89 

Média 

6,93a 

7,14ab 

6,14a 5,67a 6,33a 

5,11a 5,59a 5,64a 

6,19a 5,77a 6,30a 

5,25a 5, 77a 5,98a 

5,77a 5,57a 5,67a 

6,06a 5,81a 6, 10a 

9,93a 10,13a 10,01a 

5,25a 5,15a 5,67a 

5,92a 6,42a 6,65a 

7,36 b 7,84ab 8,67a 

6,57a 7,09a 6,61a 

5,67a 6,20a 6,30a 

4,96a 5,49a 5,12a 

6,40A 6,48A 6,62A 

C.V. (Tr-at.ament.os) - 2,8% 
C.V. (Épocas de avaliacão) - 9,4% 

6,72 b 

5,77 b 

8,12a 

6,01a 

5,64a 

5,88a 

5,04a 

4,73a 

5,85a 

8,72 b 

4,62a 

6,28a 

7,41 b 

6,11a 

5,57a 

4,60a 

Média 

7,67 BC 

6,32 DE 

7,24 C 

6,04 DEF 

5,50 FGH 

6,04 DEF 

5,51 FGH 

5,44 GH 

5,96 EFG 

9,70A 

5,17 H 

6,32 DE 

7,82 B 

6,60 D 

5,94 EFG 

5,04 H 

6,39 

Médias seguidas de 
dat.a de amost.l'agem 
ent.l'e si ao nivel 
t.est.e de Tuk.ey. 

mesma let.r-a, minúsculas dent.r-o de cada 
e maiúsculas par-a as médias, não difel'em 

de 5% de signincância, indicado pelo 

DMS par-a t.l'at.ament.os dent.r-o de cada época - 1,1 
DMS par-a médias de época - 0,6 
DMS par-a médias de t.r-at.ament.os - 0,3 
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Figur-a 15 - Var-iacão na concent.ração de fen6is solúveis na 

MS das: raizes de braquiária decumbens em função 

de 4 t.rat.ament.os e 16 épocas de avaliação 

<médias de 4 repet.icões) - 1987 a 1989. 
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vir~ude da al~a concen~ração de Cenóis solúveis acumulada 

nos órgãos de reserva. 

A concen~ração média de Cenóis solúveis 

apresen~ou valores que variaram de 5,04 a 9,70% na ma~éria 

seca das raizes.. carac~erizando que o ma~erial amos~rado Coi 

compos~o por 

~rabalhando 

raizes velhas: 

em condições 

e ligniCicadas. 

experiment.ais 

Já GROSS (1998), 

diCeren~es (com 

raizes mais novas de plan~as recém-es~abelecidas em vasos), 

encon~rou menores ~eores de Cenóis solúveis na ma~éria seca 

das raizes de braquiária decumbens. 

As plan~as subme~idas aos ~rat.amen~os 

"~es~emunha(Tj.)", "adubação com macro e micronut.rient.es e 

incluindo N(T2)", e "«rada«em(Ts)" ~iveram t.eores de 6,40 a 

6,62% que :foram superiores (P(0,05) aos do t.rat.ament.o 

"gradagem + adubação com macro e micronut.rient.es, mas sem 

N(T4)". 

Os resul~ados ob~idos permi~em inf'erir que a 

concent.ração de Cenóis solúveis na ma~éria seca das raizes 

es~á relacionada com a variação ciclica e com a 

disponibilidade dos carboidra~os solúveis ~o~ais. 
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5. CONCLUSõES 

1. A adubação com macl'o e micl'onut.l'ient.es e 

incluindo N t.eve e1'eit.o bené1'ico na l'ecupel'ação da past.agem 

e na pl'odução de mat.él'Íi:l seca da pa1't.e aél'ea e l'aizes da 

bl'aquiá1'ia decumbens. 

2. A gl'adagem pl'e judicou as raizes e a 

pl'odução de mat.él'ia seca na pa1't.e aél'ea, não l'ecupel'ando a 

past.agem. 

3. Em l'elação ao t.l'at.ament.o "t.est.emunha(Tj,)" a 

"gl'adagem + adubação com macl'O e micl'onut.l'ient.es mas, sem 

N(T.)" aument.ou a pl'odução de mat.él'ia seca no 1~ ano, mas 

não alt.el'ou essa va1'iavel no 2 2 ano. 

4. A concent.l'ação de cS1'boid1'at.os solúveis 

t.ot.ais na mat.él'ia seca das raizes 1'01 1'avol'ecida pela 

adubação com macl'o e micl'onut.l'ient.es e incluindo 

pl'opol'cionando assim, matOl' pl'odução de mat.él'ia seca na 

pa1't.e aél'ea e quant.idade de 1'2dzes. 
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5. As f"l"acões nit.l"ogenadas t.ivel"am uma l"elacão 

invel"sa com os cal"boidI"at.os solúveis t.ot.ais, apl"esent.ando 

ambas as val"iáveis um modelo de val"iacão sazonal. 

6. A gl"adagem e a adubacão com macl"O e 

micl"onut.l"ient.es e incluindo N 

pal"ãmet.l"os 

devido ao 

est.udada. 

bioqudmico-f"isioI6gicos 

est.ágio avancado de 

concent.l"acão 

não influencial"am nos 

est.udados, 

degl"adacão 

de f"en6is 

pl"ovavelment.e 

da past.agem 

solúveis na 

seca 

7. A 

das l"aizes est.á l"elacionada com 

cíclica e a disponibilidade dos cal"boidI"at.os de l"esel"va. 

8. Mais est.udos l"ef"el"ent.es a esse assunt.o, em 

past.agens de bl"aquiál"ia decumbens, são necessál"ios pal"a uma 

elucidacão mais det.alhada do pl"oblema. 
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3 
Tabela 7 - Quantidade de MS de l'aizes (m~/cm) de bl'aquiál'ia 

decumbens amostl'ada nos 4 tl'atamentos e 16 épocas 

de avaliacão (médias de 4 l'epeticões) 

Datas de 

Amostl'agem 

06/08/87 

17/09/87 

29/10/87 

09/12/87 

21/01/88 

03/03/88 

14/04/88 

26/05/88 

07/07/88 

18/08/88 

29/09/88 

10/11/88 

22/12/88 

02/02/89 

20/03/89 

05/05/89 

Média 

1989. 

Tt 

2,3 

2,9 

2,6 

3,0 

2~5 

3,1 

2,5 

2 .. 9 

2,1 

2,4 

2,2 

2,2 

2~0 

2,8 

2,6 

2 .. 4 

2 .. 5 B 

C.V. (Tl'atamentos) - 14,6% 

Tr-atamentos 

2 .. 1 

3,3 

2,9 

3 .. 7 

3,0 

3,3 

2,7 

3,0 

2,5 

2,3 

2,4 

2,2 

2,0 

2,6 

2,5 

2 .. 6 

2,7A 

1~6 

2~4 

1~8 

2 .. 5 

2,2 

2,4 

1,9 

2,1 

1 .. 6 

1 .. 8 

1,7 

1,6 

1 .. 4 

1,7 

1,7 

1 .• 7 

1,9 C 

C.V. (épocas de avaliacão) - 17 .. 8% 

2~0 

2,7 

2 .. 9 

2,5 

2,6 

3~0 

2,8 

2.> 7 

2 .. 0 

1,8 

2,0 

1,9 

1 .. 7 

2 .. 2 

2 .. 1 

2 .• 0 

2,3 B 

1987 a 

Média 

2,OAB 

2,8AB 

2,5AB 

2,9A 

2,6AB 

3,OA 

2,5AB 

2,7AB 

2,OAB 

2,1AB 

2,1AB 

2,OAB 

1,8 B 

2,3AB 

2,2AB 

2,2AB 

2,4 

Médias se~uidas de mesma letl'a, em cada linha .. não di:fel'em 
entl'e si ao nível de 5% de signi:f1cãncia indicado pelo teste 
de Tukey. 

DMS pal'a médias de época - 1,1 
DMS pal'a médias de tl'atamentos - 0,2 
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Tabela 8 - Concent.ração de carboidrat.os solúveis t.ot.ais (%) 

na MS das raizes de braquiária decumbens sob 

efeit.o de 4 t.rat.ament.os e 16 épocas de avaliação 

(médias de 4 repet.ições) - 1987 a 1989. 

Dat.as de 

Amost.ragem 

06/08/87 

17/09/87 

29/10/87 

09/12/87 

21/01/88 

03/03/88 

14/04/88 

26/05/88 

07/07/88 

18/08/88 

29/09/88 

10/11/88 

22/12/88 

02/02/89 

20/03/89 

05/05/89 

Média 

Ti 

3,46 

3,04 

3,26 

2,18 

1,67 

2,11 

1,94 

2,21 

2,74 

4,02 

3,23 

2 .• 39 

3,11 

2,63 

2,13 

2,69 

2,68AB 

C.V. (Trat.ament.os) - 3,8% 

Trat.ament.os 

3,75 

2,71 

3,26 

2,35 

1,99 

2,43 

2,42 

2,50 

3,05 

3,94 

2,94 

2,50 

2,88 

2,49 

2,06 

2,76 

2,75A 

Ts 

3,14 

2,40 

3,20 

2,30 

2,13 

2,20 

2,01 

2,04 

2,87 

3,92 

3,51 

2,55 

3,45 

2,44 

2,16 

2,67 

2,69AB 

C.V. (Épocas de avaliação) - 15,0% 

3,46 

2,38 

3,82 

2,18 

2,06 

2,30 

2,01 

2,03 

2,68 

3,44 

3,20 

2,52 

2,33 

2,18 

1,91 

2,53 

Média 

DE 

3,45 B 

2,63 

3,39 B 

2,25 

1,96 

2,26 

2,10 

2,20 

2,84 

3,83A 

3,22 BC 

D 

G 

G 

FG 

G 

FG 

2,49 EF 

2,94 CD 

2,44 EF 

2,07 G 

2,66 DE 

2,56 B 2,67 

Médias seguidas de mesma let.ra em cada linha .> não diferem 
ent.re si ao nível de 5% de signif'icância indicado pelo t.est.e 
de Tukey. 

DMS para médias de época - 0,3 
DMS para médias de t.rat.ament.os - 0,2 
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Tabela 9 - Concent.racão de N-t.ot.al (%) na MS das raizes de 

braquiária decumbens sob efeit.o de 4 t.l'at.ament.os 

e 16 épocas de avaliacão (médias de 4 

l'epet.icões) - 1987 a 1989. 

Dat.as de 

Amost.ragem 

06/08/87 

17/09/87 

29/10/87 

09/12/87 

21/01/88 

03/03/88 

14/04/88 

26/05/88 

07/07/88 

18/08/88 

29/09/88 

10/11/88 

22/12/88 

02/02/89 

20/03/89 

05/05/89 

Média 

Ti 

0,62 

0,60 

0,55 

0,54 

0,51 

0,63 

1,05 

0,61 

0 .• 56 

0,55 

0,54 

0,56 

0,38 

0,58 

0,67 

0,54 

0,59A 

C.V. (Trat.ament.os) - 3,0% 

Trat.ament.os 

Tz 

0,62 

0,60 

0,54 

0,47 

0,45 

0,61 

1,04 

0,62 

0,50 

0,45 

0,57 

0,56 

0,38 

0,58 

0,51 

0,52 

T:!t 

0,69 

0,61 

0,52 

0,56 

0,52 

0,63 

1,02 

0,65 

0,49 

0,49 

0,53 

0,56 

0,43 

0,61 

0,63 

0,56 

0,56 B O ,59A 

C.V. (Épocas de avaliacão) - 9,7% 

0,73 

0,62 

0,50 

0,53 

0,53 

0,61 

1,03 

0,64 

0,52 

0,51 

0,54 

0,60 

0,44 

0 .. 58 

0,59 

0,57 

0,60A 

Média 

0,63 B 

0,61 CD 

0,53 GH 

0,53 GH 

0,50 H 

0,62 BCD 

1,04A 

0,63 BC 

0,52 GH 

0,50 H 

0,55 FGH 

0,57 DEFG 

O ,41 I 

0,59 CDEF 

0,60 CDE 

0,55 EFGH 

0,59 

Médias seguidas de mesma let.ra, em cada linha , não diferem 
ent.re si ao nível de 5% de significância indicado pelo t.est.e 
de Tukey. 

DMS para médias de época • 0,06 
DMS para médias de t.rat.ament.os • 0,03 
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Tabela 10 - Concent:l'acão de N-NH+ liv:l'e (ppm) na MS das 

'" 
:l'aizes de b:l'aquiár-ia decumbens sob efeito de 4 

t:l'atamentos e 16 épocas de avaliacão (médias de 

4 :l'epeticões) - 1987 a 1989. 

Datas de T:l'atamentos 

Amost:l'agem Tt T2 Ts T", Média 

06/08/87 83 73 63 59 70 D 

17/09/87 96 106 75 101 95 C 

29/10/87 79 68 66 60 68 D 

09/12/87 58 68 56 55 59 DEF 

21/01/88 49 48 51 41 47 GH 

03/03/88 52 49 56 39 49 FG 

14/04/88 85 89 91 77 86 C 

26/05/88 37 41 41 29 37 HI 

07/07/88 40 39 36 23 35 I 

18/08/88 49 50 44 48 48 FGH 

29/09/88 138 131 123 127 130 B 

10/11/88 62 62 53 49 57 EFG 

22/12/88 64 69 77 61 68 DE 

02/02/89 78 107 113 82 95 C 

20/03/89 172 178 152 170 169A 

05/05/89 123 137 124 129 128 B 

Média 79AB 82A 77AB 72 B 78 

C.V. (T:l'atamentos) - 4,6% 
C.V. (Épocas de avaliacão) • 22,6% 

Médias seguidas de mesma let:l'a, em cada limha , não dife:l'em 
ent:l'e si ao nível de 5% de siginiflcãncia indicado pelo 
teste de Tukey. 

DMS pa:l'a médias de época - 11,3 
DMS pa:l'a médias de t:l'atamentos • 8,0 
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Tabela 11 - Concent.X"ação de NaNH solúvel (ppm) na MS das 
2 

X"aizes de bX"aquiária decumbens sob efeit.o de 4 

t.X"at.ament.os e 16 épocas de avaliação (médias de 

4 X"epet.icões) - 1987 a 1989. 

Dat.as de TX"at.ament.os 

Amost.X"a~em Tj, T2 Ts T. Média 

06/08/87 278 288 295 288 287 C 

17/09/87 261 250 278 269 265 D 

29/10/87 232 219 240 254 236 F 

09/12/87 268 243 271 255 259 DE 

21/01/88 239 249 238 241 242 EF 

03/03/88 341 329 361 320 338A 

14/04/88 313 323 309 268 303 BC 

26/05/88 236 240 240 209 231 F 

07/07/88 299 282 307 264 288 C 

18/08/88 149 173 180 141 161 H 

29/09/88 239 231 253 218 235 F 

10/11/88 188 200 191 193 193 G 

22/12/88 66 96 82 67 78 J 
02/02/89 112 124 153 155 136 I 

20/03/89 191 194 272 170 207 G 

05/05/89 290 356 343 288 319AB 

Média 231 B 237AB 251A 225 B 236 

C.V. (TX"at.ament.os) - 2,7% 
C.V. (Épocas de avaliacão) - 15,1% 

Médias se~uidas de mesma let.X"a, em cada linha ~ não diferem 
ent.X"e si ao nível de 5% de si~nif"icãncia indicado pelo t.est.e 
de Tuk.ey. 

DMS para médias de época. 20,5 

DMS para médias de t.X"at.ament.os • 16,3 


