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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo avaliar a produção e a morfogênese do capim-piatã
adubado com duas doses de nitrogênio (0, 50 e 100 kg/ha de N) e ou consorciado com
amendoim forrageiro. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados em
esquema de parcelas subdivididas com três repetições. Foram avaliadas as características de
produção e a morfogênese do capim-piatã. Observou-se maior produção de forragem e maior
fluxo de tecidos para o capim-piatã adubado com nitrogênio e consorciado com amendoim
forrageiro. Assim, pode-se inferir que o amendoim forrageiro apresenta capacidade de ofertar
nitrogênio ao solo em proporções compatíveis com adubação de 50 a 100 kg de nitrogênio, uma
vez que a produção do capim-piatã foi maior quando em consórcio.
Palavras-chave: Adubação nitrogenada, Arachis pintoi, Brachiaria brizantha, Pastagem

ABSTRACT

The present study aimed to evaluate the production and morphogenesis of fertilized "capimpiatã" with two nitrogen doses (0, 50 and 100kg/ha of N) and/or mixed with forage peanuts.
The experimental design was a randomized block design in a split plot with three replications.
Production characteristics and morphogenesis of piatã grass werw evaluated. Higher forage
yield and higher tissue flux were observed for nitrogen-fertilized piatã grass and intercropped
with forage peanut. Thus, it can be inferred that the forage peanut has the capacity to supply
nitrogen to the soil in proportions compatible with soil fertilization 50 at 100 pounds per hectare
of nitrogen, since piatã grass production was higher when in consortium.
Keyword: Nitrogen fertilization. Arachis pintoi. Brachiaria brizantha. Pasture
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INTRODUÇÃO
O nitrogênio (N) é o nutriente de maior exigência para o crescimento das plantas,

portanto é de fundamental importância para evitar a degradação de pastagens
(SOLLENBERGER, 2008). O custo cada vez mais alto dos fertilizantes nitrogenados tende a
dirigir a pesquisa agrícola, principalmente nos países em desenvolvimento para o sentido de
utilizar esses adubos de forma racional e eficiente e sempre que possível, substituí-los total ou
parcialmente pela fixação biológica de nitrogênio, principalmente em se tratando de
leguminosas (NEVES et al. 1982) assim, o uso de pastagens consorciadas de gramíneas e
leguminosas pode ser uma alternativa de inclusão deste mineral no solo.
A forrageira Brachiaria brizantha (Syn. Urochloa brizantha) cv. Piatã, foi lançada pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) em 2005, sendo recomendada para
diversificação das pastagens em vários tipos de cultivo, e se destaca pela alta taxa de
crescimento foliar, alta relação folha/colmo e bom valor nutritivo além de possuir boa tolerância
a seca. Produz em média 9,5 toneladas de massa seca/ha/ano, com 57% de folhas, sendo 30%
dessa obtida no período seco (EMBRAPA, 2005). Por ser uma forrageira relativamente nova
no mercado, poucos são os estudos que relatam a produtividade dessa gramínea em consócio
com leguminosas. Portanto, a investigação das respostas dessa planta em sistemas consorciados
torna-se imprescindível para estabelecimento de estratégias de manejo que visem aumentar o
aporte nitrogenado nos solos, a fim de diminuir os custos de produção.
As leguminosas além de fornecer N ao solo também apresentam a vantagem de melhorar
a qualidade da dieta, devido a seu elevado teor de proteína bruta (PB). O amendoim forrageiro
foi lançado em 1999 pela Estação de Zootecnia do Extremo Sul (Essul), unidade do Centro de
Pesquisas do Cacau (Cepec) da Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira (Ceplac)
em Itabuna, BA e possui excelente produção de forragem de alta qualidade, têm boa aceitação
por bovinos e equinos. Essa forrageira, tem alto teor proteico (18% a 24%) e alta digestibilidade
(60% a 65%) além de se consorciar bem com a maioria das gramíneas de porte médio e baixo
(VALENTIM, 2008). De acordo com Hanisch, (2016) o consórcio forrageiro pode ser uma
alternativa para aumentar a produção, a qualidade e a persistência de pastagens. O amendoim
forrageiro (Arachis pintoi) é uma planta promissora e de grande potencial, pois é de crescimento
estolonífero o que favorece sua adaptação e compatibilidade funcional com grande número de
gramíneas forrageiras do clima tropical (TAMELE, 2016).
9

O consórcio de espécies de gramíneas com leguminosas tem sido recomendado para
várias localidades, apresentando resultados positivos (VALENTIM et al. 2001; MIRANDA et
al. 2008; SÁ, 2013; FREITAS, 2015; PEREIRA, 2015). De acordo com Souza et al. (2016), o
uso de leguminosas forrageiras em consorciação com as pastagens pode ser utilizado como
estratégia de adubação nitrogenada e ao mesmo tempo reduzir os custos com fertilizantes,
podendo ser estabelecido com plantio simultâneo de gramíneas e leguminosas durante a reforma
de uma pastagem degradada ou por meio do plantio da leguminosa em pastagens já
estabelecidas de gramíneas (VALENTIM et al. 2017) entretanto, poucos são aqueles que
avaliam a produção da cultivar piatã nesse sistema.
Objetivou-se com esse trabalho avaliar a produção e morfogênese do capim-piatã
cultivado sob doses de nitrogênio ou consorciado com amendoim forrageiro.

2
2.1

REVISÃO DE LITERATURA
Brachiaria brizantha cv. Piatã
Se tem como estimativa que plantas do gênero Brachiaria ocupam cerca de 85% da área

total de pastagens de todo território brasileiro (MARTUSCELLO et al. 2009). Essas gramíneas
forrageiras tropicais são amplamente utilizadas nos sistemas de integração lavoura-pecuária
(ILP) como cobertura de solos e para a alimentação de bovinos, uma vez que, no Brasil, os
animais são criados em sistemas extensivos em pelo menos uma fase de crescimento.
A BRS Piatã foi selecionada após 16 anos de avaliações pela Embrapa, a partir de um
material coletado na década de 1980 na África e sendo lançada em maio de 2007. É um híbrido
e teve seu nome escolhido como forma de homenagear o povo indígena tupi-guarani e significa
fortaleza (LUCENA, 2011).
Dentre as cultivares de Brachiaria, o capim-piatã vem ganhando espaço nas áreas para
cultivo de pastagens por apresentar produção de forragem de melhor qualidade, maior acúmulo
de folhas e melhor tolerância a solos com má drenagem, além de apresentar rápida rebrota
(PIMENTA, 2009). Segundo Lucena, (2011) é uma planta de crescimento ereto e hábito
cespitoso de porte médio, com colmos verdes e finos. As bainhas foliares têm poucos pelos e a
10

lâmina foliar é glabra. A lâmina é áspera na face superior, tem bordas serrilhadas e cortantes.
Sua inflorescência se diferencia das atuais cultivares por apresentar maior número de racemos
horizontais, podendo chegar a 12, quase horizontais, com pelos longos e claros nas bordas,
espiguetas sem pelos e arroxeadas no ápice, apresentando florescimento precoce e boa
resistência à cigarrinha das pastagens.
Sua principal forma de propagação é por meio de sementes e apresenta uma boa
quantidade de sementes durante o crescimento, porém menos que a Brachiaria decumbens
(ALVIM et al. 2002).
O capim piatã é amplamente utilizado sob pastejo contínuo e para esse sistema é
recomendado adubações anuais de pelo menos 50kg/ha de nitrogênio. Para o manejo das
cultivares de B. brizantha, é indicado 30 cm como altura de entrada dos animais e 15 cm para
a saída, podendo resultar assim em ganhos médios diários de 650 g/cabeça/dia. A taxa de
lotação é, em média 3,1 UA/ha totalizando o ganho por área de 570kg/ha/ano de peso vivo
(EMBRAPA).
Essa forrageira apresenta teores médios de proteína bruta e digestibilidade, em torno de
11% e 58% respectivamente, e florescimento precoce nos meses de janeiro e fevereiro,
conferindo recuperação para o estágio vegetativo ainda no período das águas, proporcionando
boa produção e qualidade no final desse período (ANDRADE, 2015). Pesquisas têm indicado
que algumas espécies do gênero Brachiaria são exigentes em nutrientes e apresentam alta
responsividade à adubação (TELES et al. 2011).

2.2

Adubação nitrogenada
Um dos fatores que contribuem para a persistência das pastagens, além de evitara

degradação do solo é a manutenção dos nutrientes do solo, através da adubação (ROSAS, 2017);
portanto, o uso de nitrogênio para a produção de pastagens é de extrema importância pois
independentemente do potencial produtivo das forrageiras, essa produtividade pode ser
estimulada com a aplicação de adubação nitrogenada. De acordo com Marques et al. 2016 a
fertilização nitrogenada tem por objetivo melhor a produção da planta forrageira bem como
recuperar o nitrogênio perdido no sistema solo planta.
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Porto, 2017 comparando a produção de biomassa em cultivares de Brachiaria spp.
observou que o capim piatã apresenta maior rendimento forrageiro, demonstrando um bom
potencial sob adubação nitrogenada quando comparado aos outros cultivares. Costa et al. 2016
avaliando a eficiência do nitrogênio na produção do capim massai obteve diferença significativa
e positiva na produção de MS, na característica de taxa de aparecimento foliar e de expansão
foliar além do tamanho médio de folhas, número de perfilhos e de folhas/perfilho.
O manejo de N em sistemas agrícolas deve considerar os elevados riscos ambientais,
uma vez que este nutriente está sujeito à perdas por erosão, lixiviação, desnitrificação e
volatilização (AMADO et al. 2002).
Para garantir a eficiência da adubação nitrogenada, alguns parâmetros devem ser
considerados. Deve ser feita análise do solo, a intensidade do sistema de produção atrelados às
características produtivas da forrageira, além exigência nutricional da gramínea para a
produção. A adubação deve ser realizada em épocas de maior potencial de resposta da planta e
quando há água disponível para solubilização e absorção do nutriente (PEREIRA, 2018).

2.3

Arachis pintoi cv. Belmonte
Também conhecido como amendoim forrageiro, é uma leguminosa do gênero Arachis

nativa da América do Sul. Arachis pintoi é atribuído à Krapovickas & Gregory, e o primeiro
acesso de A. pintoi cv. Belmonte foi obtido pela coleta realizado por Geraldo Pinto, em 1954,
junto à foz do Rio Jequitinhonha em Belmonte, no Estado da Bahia (VALENTIM et al. 2001).
Apresentando crescimento rasteiro, essa leguminosa é herbácea perene, com hábito
estolonífero e lança estolões horizontalmente em todas as direções em quantidades
significativas, cujos pontos de crescimento são bem protegidos do pastejo realizado pelos
animais (BAPTISTA et al. 2007) e suas folhas são alternas, com dois pares de folíolos ovalados,
glabros, mas com pelos sedosos nas margens (VALENTIM et al. 2001). Possui flores sésseis,
axilares na cor amarela e floração indeterminada e contínua.
As leguminosas forrageiras são plantas multiuso, e, consequentemente, podem
contribuir para aumentar a eficiência de uso dos recursos naturais e da terra nos sistemas de
produção pecuários das seguintes formas: i) elevando a produtividade e qualidade da forragem,
particularmente durante a estação seca; ii) reduzindo a incidência de plantas daninhas, de pragas
12

e doenças como resultado da melhor cobertura do solo e da diversificação do ecossistema das
pastagens; iii) adicionando N ao ecossistema por meio da fixação biológica e iv) aumentando a
eficiência na reciclagem de nutrientes (VALENTIM et al. 2009). O amendoim forrageiro cv.
Belmonte foi recomendado na formação de pastos consorciados para uso em sistemas de pastejo
intensivos, em consorciação com as gramíneas Brachiaria brizantha (VALENTIM et al. 2002).
Cecato et. al. (2009) avaliando a produção e qualidade do pasto de coastcross
consorciado com amendoim forrageiro com ou sem aplicação de nitrogênio observou maior
incorporação do nitrogênio fixado biologicamente, resultando em TAF mais alta quando houve
participação da leguminosa no sistema.
Por apresentar uma boa adaptação e persistência a sombreamento, essa leguminosa pode
ser indicada para uso como cobertura do solo em sistemas agroflorestais e como forrageira em
sistemas silvipastoris (SILVA, M. P. 2004).

2.4

Consorciação de gramíneas e leguminosas
A pastagem é a principal e mais econômica fonte de alimento para ruminantes e grande

parte das pastagens brasileiras encontram-se em processo de degradação e não fornecem
forragem em quantidade e qualidade necessárias para atender aos requisitos nutricionais dos
animais (COSTA, 2011) tornando assim, necessária a adubação desses pastos. Entretanto, a
aplicação de fertilizantes nem sempre é realizada, devido ao seu elevado custo. Sendo assim, o
uso de consórcios de gramíneas e leguminosas é uma alternativa interessante para a fixação
biológica de nitrogênio, pois segundo BARCELLOS (2008) num mundo com demanda
crescente por energia e por processos menos dependentes de combustíveis fósseis, se
modificada a fonte de energia e/ou implementadas taxações e o controle de emissões, os preços
dos fertilizantes se elevarão irremediavelmente, limitando ainda mais oportunidades de uso em
sistemas extensivos de criação.
A implantação de leguminosas na formação de pastagens, em consórcio ou exclusivas,
é orientada pela escolha do cultivar mais adequado às condições ambientais, à natureza da
exploração, à capacidade de intervenção e à disponibilidade de recursos, dentre outros
(BARCELLOS, 2008). Leguminosas estoloníferas como A. pintoi dependem pouco ou nada da
ressemeadura natural, assim como as gramíneas forrageiras, pois são capazes de se multiplicar13

se vegetativamente a partir de seus estolões ou rizomas, dando origem à formação de novas
plantas, que garantem a perenidade da população da pastagem (ANDRADE et al. 2015).
A fixação biológica do nitrogênio é um processo natural que ocorre pela associação da
planta com bactérias fixadoras de nitrogênio, sendo as leguminosas verdadeiras biofábricas
consumidoras de energia limpa e renovável cuja linha de produção é de interesse para muitos
sistemas de produção animal e vegetal, sendo cerca de 75% do N oriundo delas (BARCELLOS
et al. 2008).

2.5

Produção e morfogênese
O potencial de produção de uma planta forrageira é determinado geneticamente, porém,

para que esse potencial seja alcançado, condições adequadas do meio como temperatura,
umidade, luminosidade, disponibilidade de nutrientes e manejo devem ser observadas
(FAGUNDES et al. 2005). A morfogênese de gramíneas forrageiras tropicais durante seu
crescimento vegetativo pode ser descrita por três variáveis: a taxa de aparecimento, a taxa de
alongamento e a duração de vida das folhas. Para determinar as interações das variáveis citadas
acima, são observadas algumas características estruturais: número de folhas vivas perfilho-1
(NFV), tamanho médio de folhas (TMF) e densidade de perfilhos, as quais irão determinar o
índice de área foliar (IAF) (COSTA et al. 2017).
Neste sentido, o conhecimento da produção e morfogênese de gramíneas é de extrema
importância para assim se obter um manejo eficiente, podendo resultar assim em uma máxima
produção de forragem com alto valor nutritivo, além de proporcionar a visualização da curva
estacional de produção de forragem e estimar sua composição química e valor nutritivo
(ALEXANDRINO et al. 2011).

2.6

Taxa de Aparecimento foliar e Filocrono
A taxa de aparecimento foliar (TApF) é obtida pelo número de folhas surgidas nos

perfilhos, sendo uma variável morfogênica que mede a dinâmica do fluxo de tecido de plantas
(SILVA, 2017). É largamente influenciada por dois fatores: a taxa de alongamento foliar e o
comprimento do cartucho da bainha, o pseudocolmo (PEREIRA, 2013) sendo a atuação do N
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muito relevante. Fazendo contribuição para a composição botânica e os componentes da
estrutura do relvado que são: o tamanho da folha, a densidade de perfilho e as folhas por
perfilho, permitindo um menor ou maior acúmulo de forragem nas diferentes épocas do ano.
De acordo com Pereira, (2013) a variação interespecífica da taxa de aparecimento foliar
determina grandes diferenças na estrutura da pastagem pelo seu efeito sobre o tamanho e a
densidade dos perfilhos.
Bandinelli et. al. (2003) avaliando resposta morfogênica de Andropogon lateralis
utilizando quatro doses de nitrogênio (0,100,200 e 400kg/ha), apresentou uma maior taxa de
alongamento e aparecimento de folhas com o tratamento de 200kg/ha.
O filocrono corresponde ao inverso da TApF. É definido como o tempo em dias para o
aparecimento de duas folhas sucessivas no perfilho, que fornece o tempo gasto para a formação
de uma folha (SANTOS et al. 2009) portanto, quanto menor o filocrono, melhor o resultado.

2.7

Taxa de Alongamento Foliar
As gramíneas forrageiras têm sua produtividade através da contínua emissão de folhas

e perfilhos, processo importante para a restauração da área foliar após o corte ou pastejo, o que
garante perenidade à forrageira. O crescimento vegetal vem por meio dos processos de
formação e desenvolvimento das folhas (ALMEIDA, 2015).
A taxa de alongamento foliar (TAlF) é a diferença entre os comprimentos finais e
iniciais dividida pelo número de dias decorridos na avaliação, sendo expressa por mm
(SANTOS et al. 2009) e medido do nível do solo até a altura da lígula da folha mais jovem
(SILVA, 2017).
De acordo com Santos et al. (2009), o estresse hídrico, temperatura, luz e nutrição
mineral influenciam diretamente a TAlF. Modificações na taxa de alongamento foliar ocorrem
em função de duas características celulares: número de células produzidas por dia, pela divisão
celular e mudança no comportamento da célula pelo alongamento celular (PEREIRA, 2013).
Sendo que, essa maior produção de células pode estar ligada à adubação nitrogenada.

15

2.8

Taxa de Alongamento de Colmo
A taxa de alongamento de colmo (TAlC) é obtida pela diferença entre o comprimento

final e inicial do colmo de cada perfilho, medido do nível do solo até a altura da lígula da folha
mais jovem, dividido pelo intervalo das medidas e é dado por mm/perfilho/dia (PATÊS et al.
2007).
Segundo Meirelles (2016) as plantas forrageiras tendem a alongar os colmos para que
as folhas mais fotossinteticamente ativas não fiquem sombreadas pelos demais perfilhos. O
alongamento do colmo em função da época de florescimento apresenta efeito indesejável na
qualidade da forragem, pela diminuição da relação lâmina-colmo, reduzindo, assim, o valor
nutritivo da forragem. Dessa forma, não há vantagem em manter os pastos por longo período
de descanso, pois pode resultar em variações na relação folha:colmo (PATÊS et. al. 2007).

3

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Campus Tancredo Neves na Universidade Federal de

São João del-Rei, localizado na cidade de São João del-Rei/ MG. O município encontra-se a
904 m de altitude e está situado nas coordenadas geográficas 21º08ʼ11ʼʼ de latitude Sul e
40º15ʼ43ʼʼ de longitude Oeste. O clima, pela classificação de Köppen (1948), é tipo Cwa, com
estação seca (maio a outubro) e chuvosa (novembro a abril) bem definidas. Antes do
estabelecimento foram coletadas amostras de solo da área experimental para caracterização
química e física que apresentou os seguintes resultados: pH em água relação (1:2,5) = 6,12; P
= 6,7 mg/dm³; K = 160 mg/dm³; Ca = 4,63 cmolc/dm³; Mg = 0,53 cmolc/dm³; Al = 0,00
cmolc/dm³; H + AL = 0,95 cmolc/dm³; MO = 3,70 dar/kg; SB = 5,57 cmolc/dm³; CTC (efetiva
– t) = 5,57 cmolc/dm³; V% = 85,4. De acordo com a análise química do solo não foi necessário
calagem, de acordo com o Manual de Recomendação para Uso de Corretivos e Fertilizantes em
Minas Gerais/Brasil (Ribeiro et al. 1999). Os dados climáticos referentes ao período de
avaliação estão representados na Figura 1.
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Figura 1. Dados climáticos durante o período experimental no município de São João
del-Rei/MG, no ano de 2019.
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Foram utilizados quatro tratamentos: 1. Brachiaria brizantha (Urochloa brizantha) cv.
Piatã sem adubação nitrogenada, 2. Capim piatã adubado com 50 kg/ha.ano-1, 3. Capim piatã
adubado com 100 kg/ha.ano-1 de N e 4. Capim piatã consorciada com Arachis pintoi (amendoim
forrageiro) cv. Belmonte com três repetições num delineamento em blocos ao acaso num
esquema de parcelas subdivididas no tempo.
As forrageiras foram cultivadas em parcelas de 2 x 2 m (4 m²) e em todas as parcelas
foi utilizado um espaçamento de 0,5 m, sendo amendoim forrageiro plantado por mudas nas
entrelinhas

do

capim-piatã

conforme

recomendação

de

Godoy

et

al.

(2010).

No plantio, o solo foi adubado com fósforo de acordo com os resultados obtidos em
análise: A adubação nitrogenada (ureia) nos tratamentos foi realizada com aproximadamente
30 dias após a germinação do capim-piatã e foi parcelada em três aplicações (a cada 21 dias).
Para a avaliação das características morfogênicas, dois perfilhos de capim-piatã foram
identificados aleatoriamente em cada uma das unidades experimentais em áreas distintas da
parcela. Com o auxílio de uma régua de 60 cm, durante os meses de fevereiro à maio, foram
efetuadas, duas vezes por semana, medições do comprimento das lâminas foliares e do colmo
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dos perfilhos de capim-piatã para posteriores análises de crescimento de folhas, calculando as
seguintes taxas: Taxa de aparecimento foliar (TApF) – folhas/dia; Taxa de alongamento foliar
(TAlF) – cm/dia; Filocrono (número de dias para o aparecimento de duas folhas consecutivas)
– dias.
As plantas foram submetidas a dois cortes, utilizando-se a altura de 30 cm como critério
de corte. A altura do dossel foi medida diariamente com régua milimetrada em cinco pontos da
parcela, sendo utilizada a altura média. As plantas foram cortadas 15 cm do nível do solo. Para
avaliação da produção de massa seca, todas as plantas das parcelas foram cortadas. Toda
forragem foi pesada para estimativa de produção de massa verde total (MVT) do capim-piatã.
Amostras foram levadas ao laboratório para separação de seus componentes botânicos (lâmina
foliar, colmo, inflorescência e material morto). Em seguida, esses componentes botânicos da
gramínea e da leguminosa foram secos em estufa de ventilação forçada a 55°C e pesados para
estimativa da produção de massa seca foliar (MSF), massa seca de colmo (MSC), massa seca
de inflorescência (MSI) e massa seca de material morto (MSMM).
Os dados foram submetidos a análise de variância, por meio de software estatístico SAS
(Statistical Analysis System, version 9.2), e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.

4

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Houve efeito do nitrogênio sobre a diferença para taxa de alongamento foliar (TAlF),

taxa de aparecimento foliar (TApF), filocrono, massa seca de folha (MSF) e massa seca total
(MST) do capim piatã adubado com nitrogênio ou em consorcio com amendoim forrageiro
(Tabela 1). Teixeira et al. (2014) avaliando características morfogênicas e estruturais de pastos
de B. decumbens com adubação de N evidenciaram que a adubação atua no aumento da
produção de novas células contribuindo para o aparecimento de novas folhas. Fagundes et. al.
(2006) observaram resposta linear positiva na característica TAlF com as doses de N aplicadas
em capim-braquiária, atribuindo esses valores à grande influência de N nos processos
fisiológicos da planta.
Entretanto, não foram observadas diferenças para as características taxa de alongamento
de colmo (TAlC), relação lâmina colmo (RLC), massa seca de colmo (MSC), massa seca de
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matéria mineral (MSMM) e massa seca de inflorescência (MSInf) (Tabela 1). Embora não tenha
sido observada diferença para TAlC, Sales et al. (2016) avaliando a associação entre
características morfogênicas e estruturais da B. decumbens com diferentes doses de N,
obtiveram maiores valores para alongamento de colmo e TApF.
Tabela 1. Nível de significância de características morfogênicas e produtivas de capim-piatã
adubado com nitrogênio ou consorciado com amendoim forrageiro
Tratamentos
Característica
TAlC¹
TAlF²
TApF3
Filocrono4
RLC5
MSF 6
MSC 7
MSMM 8
MSInf 9
MST 10

Nitrogênio
0,1217
<0,001
0,0158
0,0024
0,4309
<0,001
0,2907
0,3966
0,3423
0,0107

Corte
0,5314
0,0045
0,4839
0,6493
0,6212
0,4332
0,3357
0,615
0,1782
0,2431

Interação
0,6713
0,2893
0,9936
0,851
0,9428
0,4669
0,4954
0,7437
0,3423
0,4861

¹Taxa de alongamento de colmo (cm/dia); ²Taxa de alongamento foliar (cm/dia); ³Taxa de aparecimento foliar
(folha/dia); 4Filocrono (dias/folha); 5Relação lâmina/colmo; 6Massa seca de folha; 7Massa seca de colmo; 8Massa
seca de matéria mineral; 9Massa seca de inflorescência; 10Massa seca total.

Em relação ao corte, não houve diferença para taxa de alongamento de colmo (TAlC),
taxa de aparecimento foliar (TApF), filocrono, relação lâmina colmo (RLC), massa seca de
folha (MSF), massa seca de material morto (MSMM), massa seca de inflorescência (MSInf) e
massa seca total (MST), exceto para alongamento foliar (TAlF) (Tabela 1). Difante et. al., 2011
avaliando acúmulo de capim-marandu submetido a combinações de alturas e intervalos de corte
obteve melhores resultados na característica (TAlF) quando a forragem cortada a 30 cm.
Não foi observada interação entre os fatores para nenhuma das características avaliadas
(Tabela 1).
Houve diferença significativa em TAlF no tratamento consórcio do capim-piatã com
amendoim forrageiro onde obteve o melhor resultado, seguido do tratamento com 100 e 50
kg/ha de N. O tratamento sem adubação nitrogenada obteve o pior resultado na taxa de
alongamento de folha (Tabela 2). A taxa de alongamento foliar é uma medida importante na
análise de fluxo de tecido das plantas e correlaciona-se positivamente com o rendimento
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forrageiro (Martuscello et al. 2011). Assim, o consorcio de capim-piatã com amendoim
forrageiro pode promover maior produção de forragem da gramínea, não só devido a fixação
biológica do nitrogênio pela leguminosa, mas também devido a melhoria da qualidade da
matéria orgânica do solo.
Para a característica taxa de aparecimento foliar, os tratamentos consórcio com
amendoim, adubação com 50 e 100 kg/ha de N não diferiram (Tabela 2). Isso acontece, pelo
fato de que uma parte do nitrogênio fixado pela leguminosa, tornam-se disponíveis para as
gramíneas, principalmente pelo meio da decomposição de resíduos das leguminosas
(Deminicis, 2009) sendo tão eficaz quanto a adubação nitrogenada. Para o tratamento sem a
adubação nitrogenada, houve diferença em relação aos demais tratamentos com a presença do
nitrogênio e com o consórcio forrageira e leguminosa (Tabela 2).
Os tratamentos consórcio com amendoim forrageiro, adubação 50 e 100kg/ha obtiveram
os menores valores de filocrono (Tabela 2). Filocrono corresponde ao inverso da TApF, sendo
definido como o tempo necessário, em dias, para o aparecimento de duas folhas sucessivas no
perfilho, fornecendo assim o tempo total gasto para a formação de uma folha, portanto, quanto
menores os valores para a característica filocrono, melhor o resultado (Santos et. al., 2009). Por
outro lado, um maior valor para essa característica foi observado para capim-piatã sem
adubação (Tabela 2). Segundo Martuscello (2011) et al. o nitrogênio, seja oriundo da adubação
química ou da fixação biológica, diminui o tempo necessário para a expansão das folhas,
resultando em um menor tempo para o aparecimento de uma folha para outra. Neto et. al.,
(2002) avaliando as repostas morfogênicas de Panicum maximum sob diferentes níveis de
adubação nitrogenada observou que o filocrono é afetado pelo suprimento de nitrogênio,
apresentando uma resposta quadrática.
Para a característica matéria seca de folha (MSF), houve diferença significativa para o
tratamento consorciado com amendoim forrageiro, no qual observou-se maior produção. Os
tratamentos com adubação de 100kg/ha e 50kg/ha não apresentaram diferença, apesar disso,
obtiveram produção inferior ao capim-piatã em consorcio com amendoim. Menores valores
foram observados no tratamento sem adubação nitrogenada (Tabela 2). Não houve diferença
significativa para matéria seca total (MST) nos tratamentos consórcio com amendoim
forrageiro, adubação nitrogenada 50 e 100kg/ha (Tabela 2), tendo sido observado menor
produção em ausência de N. Melhores resultados para acúmulo matéria seca na presença de
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nitrogênio podem ser explicados pelo fato de que, um dos principais fatores que interferem na
produtividade e na qualidade da forragem é a baixa disponibilidade de nutrientes como é o caso
de N, sendo assim, a aplicação de nutrientes em quantidades adequadas é uma prática
fundamental quando se pretende aumentar a produção de forragem (Fagundes et al. 2005).
Diehl et al. (2013) avaliando a produtividade de sistemas forrageiros consorciados com
leguminosas observou melhor desempenho para os consórcios com leguminosas. Olivo et. al.,
(2012) analisando a produtividade e valor nutritivo de pastos com leguminosas observou
diferença na avaliação, com maior valor no sistema constituído por amendoim forrageiro, além
disso, com a participação do trevo branco, a massa de forragem foi de 6,4%. Observando o
desempenho de gramíneas em consórcio com Stylosanthes guianensis, Andrade et al. (2003)
verificou maior capacidade de produção de forragem em capim-mombaça quando consorciado
com estilosantes, além disso, observou que a participação da leguminosa apresentou maior
produção de forragem do que com gramíneas em monocultura.
Tabela 2. Efeito da adubação nitrogenada ou consórcio com amendoim forrageiro em
características morfogênicas e de produção de capim-piatã

Característica
TAlF1
TApF2
Filocrono3
MSF4
MST5
1

N0
0,64d
0,0633b
16,39a
2445,480c
3859,597b

Tratamento
N50
N100
0,92c
1,32b
0,1000a
0,1233a
11,42b
8,94b
3922,564bc 5121,640ab
5916,010ab 7313,386ab

Amendoim
1,61a
0,1383a
7,49b
6143,351a
14617,202a

CV (%)
16,23
34,85
31,59
23,31
94,31

Taxa de alongamento foliar (cm/dia); 2Taxa de aparecimento foliar (folha/dia); 3Filocrono (dias/folha); 4Massa

seca de folha (kg/ha); 5Massa seca total (kg/ha). Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste
Tukey a 5% de probabilidade

Houve diferença significativa na característica TAlF entre os cortes avaliados com
maior TAlF para as plantas no corte 1, o que pode ser resultado do início do crescimento das
plantas. Para a característica TapF não houve diferença significativa entre os dois cortes. Na
característica filocrono foi observado diferença significativa para o corte 1 (Tabela 3).
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Tabela 3. Efeito do corte em características morfogênicas e de produção de capim-piatã
adubado com nitrogênio ou consorciado com amendoim forrageiro
Tratamento
Característica
TAlF
TApF
Filocrono

5

Corte 1
1,2467a
0,1008a
11,39a

Corte 2
1,0008b
0,1117a
10,73b

CONCLUSÃO
A adubação nitrogenada é fundamental para a produção e o fluxo de tecidos do capim-

piatã. O consórcio do capim-piatã com amendoim forrageiro se mostrou eficiente em ofertar
nitrogênio ao solo em proporções adequadas no mesmo nível que quando adubados com 50 e
100 kg de N, tornando assim, uma alternativa para a aumento na produção de forragem.
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