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RESUMO 15 

 16 

Este trabalho foi conduzido para avaliar a eficiência de conversão do nitrogênio (N) 17 

do fertilizante em massa de forragem e o nível crítico de N em pastos de Brachiaria 18 

decumbens cv. Basilisk diferidos. Os tratamentos foram períodos de diferimento da 19 

pastagem (73, 95 e 116 dias) e doses de N (40 e 120 kg/ha). Foi adotado o 20 

delineamento em blocos casualizados, em esquema de parcelas subdivididas, com 21 

três repetições. A maior dose de N (120 kg/ha) resultou em menor eficiência de 22 

conversão e menor nível crítico de N do que a menor dose (40 kg/ha de N). Houve 23 

diminuição do nível crítico de N com o período de diferimento da pastagem para a 24 

dose de 40 kg/ha de N. O aumento do período de diferimento incrementa a eficiência 25 

de conversão do N do fertilizante em forragem e diminui o nível crítico de N da 26 

planta. Maiores doses de N resultam em menor eficiência de conversão do 27 

fertilizante nitrogenado em forragem e em menor nível crítico de N da planta.  28 

 29 

PALAVRAS-CHAVE: Brachiaria decumbens, dose de nitrogênio, massa de 30 

forragem, período de diferimento  31 

 32 

EFFICIENCY OF NITROGEN FERTILIZATION IN DEFERRED 33 

SIGNALGRASS PASTURES  34 

 35 

ABSTRACT 36 

 37 

This work was executed to evaluate the conversion efficiency of nitrogen fertilizer in 38 

forage mass and the nitrogen (N) critical level in deferred and fertilized pastures of 39 

Brachiaria decumbens cv. Basilisk. The treatments had 73, 95 and 116-day deferring 40 

periods, and  40 and 120 kg/ha N doses. Randomized block design with three 41 

repetitions and subdivided plots was used. The largest N dose (120 kg/ha) resulted in 42 

smaller conversion efficiency and smaller N critical level than smallest dose (40 kg/ha 43 

of N). There was decrease of N critical level with the deferring period of pasture for 44 

dose of 40 kg/ha of N. The increase of deferring period increases the conversion 45 

efficiency of N fertilizer in forage and reduces the N critical level of plant. Larger N 46 

doses result in smaller conversion efficiency the N fertilizer in forage and N critical 47 

level of plant. 48 

 49 
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INTRODUÇÃO 51 

 52 

Para minimizar a estacionalidade produtiva e, consequentemente, prover 53 

alimento ao rebanho de forma mais equilibrada com sua demanda durante o ano 54 

pode-se adotar o diferimento da pastagem, também conhecido como pastejo 55 

protelado, produção de “feno em pé” ou “vedação” da pastagem. Esta estratégia 56 

consiste em selecionar parte da área de pastagem da propriedade e retirar os 57 

animais dessa área durante o final da estação de crescimento, possibilitando 58 

obtenção de acúmulo de forragem para ser utilizado, sob pastejo, durante o período 59 

de escassez de recurso forrageiro. Isso permite aumentar a taxa de lotação da 60 

pastagem durante o período de inverno (SANTOS et al., 2009a). 61 

Uma das ações de manejo que devem ser adotadas quando se utiliza o 62 

diferimento da pastagem é a escolha da planta forrageira, que deve reunir 63 

características adequadas, tais como, colmo fino, boa produção de forragem durante 64 

o outono e menor perda de valor nutritivo durante o crescimento. Nesse contexto, a 65 

Brachiaria decumbens cv. Basilisk destaca-se como opção apropriada (SANTOS et 66 

al., 2008). 67 

Geralmente, a utilização do pasto diferido ocorre na época do ano de maior 68 

escassez de forragem numa região e, assim, o início do diferimento é que irá 69 

determinar a duração do período de crescimento do pasto. Este deve ser 70 

fundamentado no conhecimento da rebrotação das plantas forrageiras, que é 71 

afetado por fatores climáticos e de manejo (SANTOS et al., 2009b). 72 

O período de diferimento determina a idade do pasto no momento de sua 73 

utilização, influenciando a produção, composição morfológica e valor nutritivo da 74 

forragem. No Brasil, vários trabalhos de pesquisa foram desenvolvidos objetivando 75 

estabelecer as épocas do ano mais apropriadas para realizar o diferimento da 76 

pastagem e a utilização das mesmas (SANTOS & BERNARDI, 2005). Nestes, 77 

considerou-se o tipo de planta forrageira e a região do país para a recomendação do 78 

adequado período de diferimento da pastagem. 79 

A adubação nitrogenada também pode permitir maior flexibilização quanto ao 80 

período de diferimento da pastagem, na medida em que o nitrogênio aumenta a taxa 81 

de crescimento da gramínea forrageira e, consequentemente, a quantidade de 82 

forragem produzida por unidade de tempo. Dessa forma, pode-se obter produção de 83 

forragem semelhante, mesmo adotando-se distintos períodos de diferimento. 84 

Diferenças na dose de nitrogênio aplicada na data de início do diferimento seriam 85 

responsáveis por essa produção semelhante de forragem (SANTOS et al., 2009b).  86 

Contudo, a fertilização nitrogenada, quando realizada tardiamente no verão ou 87 

outono, quando a umidade do solo começa a reduzir, pode resultar em perdas de 88 

nitrogênio por volatilização, dependendo da fonte de nitrogênio utilizada (MARTHA 89 

JÚNIOR et al., 2004). E é justamente no fim do verão e, ou, início do outono que, 90 

geralmente, se realiza o início do diferimento das pastagens. Caso essas perdas 91 

aconteçam, o resultado esperado da adubação pode ser reduzido ou, até mesmo, 92 

não ocorrer, resultando em baixa eficiência e recuperação aparente do nitrogênio 93 

aplicado e menor produção de forragem. 94 

A eficiência da adubação nitrogenada é influenciada, dentre outros fatores, 95 

pelo período de diferimento do pasto e pela dose de nitrogênio empregada 96 

(MARTHA JÚNIOR et al., 2004), razão pela qual estes fatores devem ser mais bem 97 

investigados. Por outro lado, a mensuração dos níveis críticos de nitrogênio, ou seja, 98 

a percentagem mínima de nitrogênio que a planta precisa para atingir a máxima taxa 99 

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.6, n.9, 2010 Pág.2



de crescimento, pode permitir maior entendimento dos efeitos de ações de manejo 100 

em pastagens diferidas sobre o uso eficiente dos adubos nitrogenados. 101 

 102 

OBJETIVO 103 

 104 

Avaliar a eficiência de conversão do nitrogênio do fertilizante em massa de 105 

forragem e o nível crítico de nitrogênio em pastos diferidos e adubados de Brachiaria 106 

decumbens cv. Basilisk. 107 

 108 

METODOLOGIA 109 

 110 

Este experimento foi conduzido no Departamento de Zootecnia da 111 

Universidade Federal de Viçosa. Uma área de pastagem de Brachiaria decumbens 112 

cv. Basilisk (Stapf.) foi utilizada de janeiro a julho de 2006. O solo da área 113 

experimental é um Latossolo Vermelho-Amarelo, de textura argilosa e com relevo 114 

medianamente ondulado. No início do experimento, realizou-se a amostragem de 115 

solo, na camada 0-20 cm, cujos resultados da análise química foram: pH em H2O: 116 

5,4; P: 1,5 (Mehlich-1) e K: 115 mg/dm3; Ca+2: 1,8; Mg+2: 0,7 e Al+3: 0,2 cmolc/dm3 117 

(KCl 1 mol/L). Durante o período de avaliação foram monitorados os dados 118 

climáticos na área experimental (Tabela 1).  119 

 120 

TABELA 1. Médias mensais da temperatura média diária, insolação, precipitação 121 

pluvial total mensal e evaporação total mensal durante os períodos de 122 

janeiro a julho de 2006 123 

Mês Temperatura 
média do ar (°C) 

Insolação 
(hora/dia) 

Precipitação 
pluvial (mm) 

Evaporação 
(mm) 

Janeiro 23,1 7,2 180,0 108,6 
Fevereiro 23,6 9,4 84,8 82,4 
Março 22,6 5,6 186,5 62,5 
Abril 20,7 5,3 56,0 56,8 
Maio 17,2 5,3 6,4 59,4 
Junho 16,1 5,1 21,0 64,4 
Julho 15,7 6,5 6,3 79,0 

 124 

Foram estudadas a combinação entre períodos de diferimento da pastagem, 125 

casualizados às parcelas, e doses de nitrogênio (N), casualizadas às subparcelas. 126 

Os períodos de diferimento avaliados foram 73, 95 e 116 dias, e as doses de N, 127 

foram 40 e 120 kg/ha. Foi adotado o delineamento em blocos casualizados, em 128 

esquema de parcelas subdivididas, com três repetições. Cada parcela media 12,38 129 

m2 e, descontando-se a área de bordadura, possuía uma área útil de 5,25 m2. 130 

Antes da implantação dos tratamentos, a altura do pasto foi monitorada 131 

semanalmente e mantida em cerca de 20 cm. No dia seis de fevereiro de 2006, 132 

aplicaram-se 50 kg/ha de P2O5, na forma de superfosfato simples, em toda área 133 

experimental. 134 

As datas de início do diferimento ocorreram em 07/03/2006, 28/03/2006 e 135 

19/04/2006. Nestas, o N foi aplicado em dose única, na forma de uréia e ao final da 136 

tarde. Em seguida, as parcelas foram irrigadas a fim de elevar a umidade do solo e 137 

reduzir as possíveis perdas de N por volatilização. Todas as parcelas permaneceram 138 

diferidas até o dia 01/07/2006, data considerada apropriada para o início do período 139 
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de utilização das pastagens diferidas na região de Viçosa (SANTOS et al., 2009a). 140 

Nesta data, também foram avaliadas todas variáveis respostas. 141 

Para determinação da massa de forragem foi realizado o corte, ao nível do 142 

solo, de todos os perfilhos contidos no interior de um quadrado de 0,25 m2 em duas 143 

áreas representativas da condição média do pasto em cada parcela. As amostras 144 

foram acondicionadas em saco plástico e, no laboratório, pesadas. De cada 145 

amostra, foi retirada uma subamostra, que foi pesada, acondicionada em saco de 146 

papel e colocada em estufa com ventilação forçada, a 65oC, durante 72 horas. 147 

Posteriormente, as subamostras foram pesadas novamente. 148 

O cálculo da eficiência de conversão do N do fertilizante em massa de 149 

forragem, expresso em kg MS por kg de N, foi feito pela divisão da massa de 150 

forragem produzida pela dose de N aplicada por hectare. Já o nível crítico de N foi 151 

calculado de acordo com fórmula proposta por GASTAL & DURAND (2000), usando-152 

se os valores de 3,6 e 0,34 para os coeficientes a e b da equação (DURU et al., 153 

1997). 154 

As análises dos dados foram feitas usando o Sistema para Análises 155 

Estatísticas - SAEG, versão 8.1 (UFV, 2003). Para cada característica, foram 156 

realizadas análises de variância e de regressão, cujo modelo com adequado ajuste 157 

aos dados foi o linear. A comparação entre as doses de N foi feita pelo teste de 158 

Tukey. Todas as análises estatísticas foram realizadas ao nível de significância de 159 

até 5% de probabilidade. 160 

 161 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 162 

 163 

Para a dose de 40 kg/ha de N, houve incremento linear (P<0,05) da eficiência 164 

de conversão do N do fertilizante em massa de forragem com o período de 165 

diferimento da pastagem. Já para a dose de 120 kg/ha de N, não ocorreu efeito do 166 

período de diferimento (P>0,05), embora os valores tenham aumentado 28% quando 167 

se compara o menor com o maior período de diferimento (Tabela 2). 168 

 169 

TABELA 2.  Eficiência de conversão do nitrogênio (N) fertilizante em massa de 170 

forragem e nível crítico de N em pastos de capim braquiária adubados 171 

e sob períodos de diferimento (D)  172 

Período de diferimento (dia) Dose de 

N (kg/ha) 73 95 116 
Equação de regressão R2 

 Eficiência de conversão (kg MS/kg N) 

40 100,12a 127,98a 187,99a Ŷ = -54,1689 + 2,0373*D 0,70 

120 59,78b 61,77b 76,69b Y  = 66,08 - 

 Nível crítico de N (%) 

40 2,25a 2,07a 1,83a Ŷ = 2,9844 – 0,00988*D 0,80 

120 1,88b 1,83b 1,72b Y  = 1,81 - 

Médias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste F (P<0,05); *Significativo 173 

pelo teste t (P<0,05); 174 

 175 

Nesse trabalho, o maior período de diferimento correspondeu à menor 176 

freqüência de desfolhação. Realmente, é bem aceito o fato de que quanto menos 177 
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freqüente o intervalo entre desfolhações, maior a resposta da planta forrageira ao N 178 

aplicado (MARTHA JÚNIOR et al., 2004). Isso ocorre porque, para uma mesma dose 179 

de N, maior será a produção de forragem quanto maior o período de descanso do 180 

pasto devido, simplesmente, ao maior tempo para o crescimento da planta 181 

forrageira. 182 

 Salienta-se que a estratégia de prolongar demasiadamente o período de 183 

diferimento a fim de obter maior eficiência de conversão do N em forragem pode 184 

ocasionar maior proporção de tecidos mortos na forragem produzida devido à maior 185 

senescência dos tecidos vegetais. Nessa condição, grande percentual da forragem 186 

produzida poderá ser perdida. 187 

Constatou-se que a dose mais alta de N (120 kg/ha) resultou (P<0,05) em 188 

menor eficiência de conversão do que a menor dose (40 kg/ha de N) (Tabela 2). De 189 

fato, é sabido que, em geral, dentre os vários fatores interferentes, a dose de adubo 190 

tem maior efeito na eficiência de uso dos nutrientes pelas plantas, onde essa 191 

eficiência diminui pelo aumento na quantidade do nutriente aplicado (LANA, 2007). 192 

No tocante ao nível crítico de N, houve sua diminuição linear (P<0,05) com o 193 

período de diferimento da pastagem para a dose de 40 kg/ha de N (Tabela 2). 194 

Quanto maior o período de diferimento da pastagem, maior o estádio de 195 

desenvolvimento do pasto. Nessa condição, mais folhas são sombreadas e parte do 196 

N dessas folhas pode ser remobilizado para folhas em crescimento durante o 197 

processo de senescência, o que contribui para a redução do nível crítico de N, ou 198 

seja, diminui a exigência de N para o crescimento da planta forrageira. 199 

Em verdade, existe a possibilidade de 50% do carbono e 80% do nitrogênio 200 

serem reciclados a partir das folhas senescentes e serem utilizados pela planta para 201 

a síntese de tecidos foliares (LEMAIRE & AGNUSDEI, 2000). A folha é 202 

geneticamente programada para morrer e, durante a senescência, enzimas 203 

hidrolíticas decompõem muitas proteínas, carboidratos e ácidos nucléicos. Os 204 

açúcares, nucleosídeos e aminoácidos componentes, além de muitos minerais, são, 205 

então, transportados via floema para outros órgãos da planta, onde serão 206 

reutilizados em processos de síntese (TAIZ & ZEIGER, 2006). 207 

Essa redução aparente na exigência de N para expansão da nova área foliar 208 

extra é acompanhada por um investimento suplementar de N nos colmos ou tecidos 209 

de suporte para o crescimento das novas folhas no topo do dossel. Como esses 210 

órgãos de suporte têm normalmente menor concentração de N (SANTOS et al., 211 

2008), a exigência da planta por este nutriente também reduz. 212 

 Ademais, ocorre decréscimo no conteúdo de N por unidade de área foliar à 213 

medida que as folhas são progressivamente sombreadas durante o incremento do 214 

índice de área foliar do dossel (LEMAIRE et al., 1991), condição comum com o 215 

aumento do período de diferimento do pasto. 216 

A maior dose de N (120 kg/ha) resultou em menor (P<0,05) nível crítico de N 217 

quando comparada à menor dose (40 kg/ha) (Tabela 2). Provavelmente, na 218 

condição de maior dose de N aplicada, as plantas se desenvolveram mais e, com 219 

efeito, possuíram maior massa de tecidos estruturais (principalmente, o colmo), o 220 

que, conforme explicado anteriormente, pode ter reduzido sua exigência por 221 

nitrogênio. 222 

 223 

 224 

 225 

 226 

 227 
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CONCLUSÕES 228 

 229 

Em pastos de Brachiaria decumbens cv. Basilisk, o aumento do período de 230 

diferimento incrementa a eficiência de conversão do nitrogênio do fertilizante em 231 

forragem e diminui o nível crítico de nitrogênio da planta forrageira. Maiores doses 232 

de nitrogênio resultam em menor eficiência de conversão do fertilizante nitrogenado 233 

em forragem e em menor nível crítico de nitrogênio da planta. 234 

 235 
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