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RESUMO 

Objetivou-se com esse trabalho avaliar a produção de forragem e o fluxo de tecidos 

de capim BRS Quênia (Panicum maximum) submetido a diferentes doses de nitrogênio. 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Federal de São João 

del-Rei. A forrageira foi submetida a sete doses de nitrogênio, em delineamento 

inteiramente casualizado com quatro repetições. Foram marcados dois perfilhos em cada 

vaso para avaliação das características morfogênicas. Após 42 dias todas as plantas do 

vaso foram colhidas e levadas ao laboratório para separação dos componentes 

morfológicos. Após a separação dos componentes as amostras foram colocadas em estufa 

de secagem para mensuração da produção total de massa seca, produção de lâmina, colmo 

e material morto. Avaliou-se também a relação lâmina:colmo. As raízes foram retiradas 

dos vasos, lavadas em peneiras e encaminhadas para secagem de modo a se calcular a 

produção de MS radicular e relação parte aérea:raiz. Plantas de capim BRS Quênia 

responderam linear e positivamente a adubação nitrogenada para a maioria das 

características morfológicas avaliadas (Taxa de Alongamento de Folhas, Taxa de 

alongamento de Colmo, Taxa de Aparecimento Foliar, Número de folhas Vivas e Número 

Total de Perfilhos). Para Filocrono e Relação lâmina Colmo responderam linear e 

negativamente. Todas as características de produção responderam linear e positivamente 

a adubação nitrogenada. Plantas de capim BRS Quênia são responsivas ao nitrogênio com 

o aumento na produção de forragem a medida que se incrementa a adubação nitrogenada. 

O fluxo de tecido em plantas de capim BRS Quênia é acelerado com o aumento da 

adubação nitrogenada. 
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ABSTRACT 

The objective of this work was to evaluate forage production and the flow of forage in 

BRS Kenya (Panicum maximum) grass  submitted to different doses of nitrogen. The 

experiment was conducted in a greenhouse at the Universidade Federal de São João del-

Rei. The forage was submitted to seven nitrogen doses, in a completely randomized 

design with four repetitions. Two tillers were marked in each vase to evaluate the 

morphogenic characteristics. After 42 days all the vase plants were harvested and taken 

to the laboratory for separation of the morphological components. After separation of the 

components the samples were placed in a drying oven to measure the total dry mass 

production, blade production, stalk and dead material. The leaf:stem ratio was also 

evaluated. The roots were removed from the vases, washed in strainers and routed for 

drying in order to calculate the production of dry root mass and plant:root ratio. BRS 

Kenya grass plants responded linearly and positively to nitrogen fertilization for most of 

the morphological characteristics evaluated (Leaf Elongation Rate, Stalk Stretch Rate, 

Leaf Appearance Rate, Number of Live Leaves and Total Number of Tillers). 

Phyllochron and blade:stem ratio responded linearly and negatively. All production 

characteristics responded linearly and positively to nitrogen fertilization. BRS Kenya 

grasses are responsive to nitrogen with increased forage production as nitrogen 

fertilization increases. The flow of tissue in BRS Kenya grass plants is accelerated with 

increasing nitrogen fertilization. 

 

 

 

Key words: fertilization, pasture, Panicum maximum, 
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1 - INTRODUÇÃO 

A espécie Panicum maximum sempre esteve em destaque no Brasil por ser uma 

forrageira altamente produtiva, de ótima qualidade e adaptada a várias regiões do país 

(JANK, 2003).  Por ser a forrageira tropical mais produtiva propagada por sementes, 

estudos para seleção de cultivares dessa espécie tornam-se de grande valia no que diz 

respeito ao processo de diversificação de pastagens. O programa de melhoramento 

genético de P. maximum, liderado por equipe de pesquisadores da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), vem lançando algumas cultivares no mercado de 

sementes. Recentemente, em março de 2017, foi lançada a cultivar BRS Quênia.  

A cv. BRS Quênia é um híbrido obtido pelo cruzamento entre a planta sexual S12 

e o acesso apomítico T72 (BRA- 007307). É uma planta cespitosa de porte ereto, de altura 

média e com lâminas foliares verde escuras, longas, de largura estreita-média, arqueadas 

e glabras. As bainhas são glabras. Os colmos são delgados, com internódio de 

comprimento médio e com leve cerosidade.  O capim BRS Quênia é exigente quanto à 

fertilidade do solo para um bom e rápido estabelecimento, bem como para manter a 

produtividade do pasto. Suas exigências são semelhantes às das cvs. Tanzânia e Mombaça 

(JANK et al, 2017). 

O capim BRS Quênia é uma forrageira promissora, uma vez que Andrade et al. (2013) 

reportam o potencial dessa planta para a produção de gado de corte na Amazônia 

brasileira, com ganhos da ordem de 672g.ha-1.dia. Também, Martuscello et al. (2015b), 

avaliando genótipos de P. maximum para a região nordeste do Brasil em análise de 

agrupamento, identificaram que o capim BRS Quênia foi alocado no grupo de plantas 

mais promissoras e produtivas, grupo este que também continha a cultivar Mombaça, uma 

das mais produtivas da espécie.  
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A fertilização nitrogenada tem por objetivo melhorar a produção da planta forrageira, 

bem como a recuperação do nitrogênio aplicado no sistema solo-planta, minimizando 

suas perdas, sem ocasionar efeitos danosos ao meio ambiente. O nitrogênio possui grande 

destaque na produção de massa seca, sendo um dos principais nutrientes a proporcionar 

maior perfilhamento e produção, bem como melhorias no valor nutritivo da forragem 

produzida (MARQUES et al, 2016). 

O efeito do nitrogênio sobre o crescimento e desenvolvimento das forrageiras vai 

além da parte aérea, incluindo o sistema radicular. Através de sua avaliação, é possível 

saber o efeito da adubação sobre o padrão de deposição de tecidos entre a parte aérea e o 

sistema radicular e sobre a capacidade exploratória do mesmo. Estudos conduzidos em 

casa de vegetação são uma das formas mais práticas de se avaliar o padrão de resposta 

radicular e da parte aérea das forrageiras sob diferentes condições de manejo 

(MARTUSCELLO et al., 2009).  

São poucas as informações sobre a produtividade do capim BRS Quênia na literatura, 

por ter sido lançada a pouco tempo. Com isso é necessário mais investigações sobre a 

forrageira, e suas mudanças produtivas e de crescimento radicular, uma vez que estão 

diretamente relacionados a eficiência no uso de nitrogênio e podem ter respostas 

diferentes de acordo com a dose aplicada. 

Objetivou-se com esse trabalho avaliar a produção de forragem e o fluxo de tecidos 

de capim BRS Quênia (Panicum maximum) submetido a diferentes doses de nitrogênio. 
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2-  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1- Panicum maximum 

Segundo Gomes (2001), no a Brasil espécie Panicum maximum Jacq. é uma das 

gramíneas forrageiras mais utilizadas em sistema de produção animal, pela boa adaptação 

a climas tropicais e subtropicais e pela elevada produtividade.  

Os primeiros exemplares da espécie Panicum maximum chegaram ao Brasil 

vindos da África Ocidental através navios negreiros, onde eram utilizados como cama 

para escravos, e aqui se alastraram facilmente, originando a primeira cultivar, o Colonião 

(JANK, 2003). As gramíneas se adaptaram bem ao clima brasileiro, por ser similar ao 

africano, seu continente de origem. Com o tempo outras plantas foram trazidas, e o Brasil 

iniciou pesquisas com o intuito de lançarem novas forrageiras para atender a necessidade 

do mercado.  

Gramíneas do gênero Panicum se destacam pela sua elevada produção de massa, 

sendo alvo de várias pesquisas (SOUZA, 2005). A produtividade e a qualidade de uma 

planta forrageira são influenciadas por inúmeros fatores, como sua escolha, 

disponibilidade de nutrientes no solo, compreensão dos mecanismos morfofisiológicos e 

sua interação com o ambiente, entre outros, tornando-se sempre necessária a busca pelas 

informações na pesquisa para que se possam tomar decisões objetivas de manejo e 

maximizar a produção animal. (MARQUES, 2016).  

O lançamento de novas cultivares de gramíneas forrageiras resulta da demanda 

crescente pela busca por plantas mais competitivas, menos exigentes em fertilidade do 

solo, com menor sazonalidade de produção e maior resistência a pragas e doenças, entre 

outros. (MARTUSCELLO et al., 2005). Entretanto, apesar da grande importância das 

forrageiras tropicais, os programas de melhoramento são recentes e contam com poucos 

especialistas, não apenas no Brasil, como em todo mundo tropical (VALLE, 2009).  
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Primeiras cultivares resultantes de pesquisas brasileiras, Centenário e Centauro 

que foram lançadas pelo Instituto Agronômico de Campinas, seguidos pelo Instituto de 

Zootecnia que lançou a cultivar Aruana. A Empresa Brasileira de Pesquisa agropecuária 

(EMBRAPA) lançou as cultivares Tanzânia, Mombaça, Massai, (ARAÚJO et al., 2008), 

que se destacam pela alta produção de forragem, destacando-se as cultivares Mombaça, 

Tanzânia e Massai. Mais recentemente houve o lançamento das cultivares Zuri, Tamani 

e Quênia, que prometem boa produtividade e adaptabilidade. 

Com o lançamento de cultivares são necessários estudos para avaliação das 

características das novas forrageiras. Um estudo de Oliveira, et al (2007) mostra que 

características morfogênicas do capim-tanzânia foram influenciadas positivamente pelas 

combinações de adubação de N, resultado do aumento do fluxo de tecidos causado pela 

adubação.  

Mello, et al (2008) concluíram que com o aumento da adubação nitrogenada 

proporciona o aumento na produção de massa seca do capim-mombaça. A adubação 

nitrogenada melhorou a distribuição da produção anual de massa seca durante o 

experimento. E na ausência da adubação, a produção de massa foi muito baixa chegando 

a zero.  

A morfogênese, o perfilhamento e a produção de massa seca do capim-massai são 

influenciadas positivamente pela adubação nitrogenada. A adubação promoveu aumento 

no rendimento forrageiro devido à maior eficiência fotossintética das folhas, crescimento 

no perfilhamento e alongamento do colmo ( MARTUSCELLO, et al.2015) 
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2.2- ADUBAÇÃO NITROGENADA NA PRODUÇÃO DE FORRAGEM  

Grande parte do território brasileiro é ocupada pela pecuária e consequentemente 

por áreas de pastagens. De acordo com Souza (2005) as pastagens são consideradas a 

forma mais prática e econômica de alimentação dos bovinos e, portanto, desempenham 

papel fundamental nos sistemas de produção de carne e/ou de leite. 

As pastagens constituem a fonte de alimento mais importante para a produção de 

ruminantes no país, o que leva a necessidade por plantas mais competitivas, menos 

exigentes em fertilidade do solo, com menor sazonalidade de produção e mais resistentes 

a pragas e doenças, entre outros fatores (MARQUES, 2016). 

A produtividade das gramíneas forrageiras decorre da contínua emissão de folhas 

e perfilhos, importante para a restauração da área foliar após o corte ou pastejo, o que 

garante a perenidade dessas plantas (FAGUNDES et al, 2006). Os processos de formação 

e desenvolvimento de folhas são fundamentais para o crescimento vegetal, uma vez que 

as folhas são essenciais para a fotossíntese, que é o ponto de partida para a formação de 

novos tecidos (LEMAIRE & CHAPMAN, 1996). Assim, a produção forrageira, como 

resultado dos processos de crescimento e desenvolvimento, pode ter sua eficiência 

substancialmente melhorada com o uso de fertilizantes, sobretudo o nitrogênio, por seu 

efeito positivo no fluxo de biomassa (DURU & DUCROCQ, 2000). 

A produção de biomassa de uma pastagem pode ser melhorada pela utilização de 

maiores doses de fertilizantes, principalmente os nitrogenados, promovendo expressivo 

aumento no fluxo de biomassa (ALEXANDRINO et al., 2004; SILVA et al., 2009), 

constituindo prática desejável para o aumento da produção e para a otimização do uso das 

pastagens (ANDRADE et al., 2000). 
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Corrêa (2000) diz que o nitrogênio é o principal nutriente, quando se fala em 

quantidade necessária para aumentar a produção de matéria seca de forrageiras, e com 

isso, proporcionar maiores lotações e produção de carne e leite por hectare.  

O nitrogênio é um dos nutrientes mais importantes para a produção de massa seca 

das gramíneas forrageiras, influenciando também o seu valor nutritivo, e quando 

considerada as práticas de manejo utilizadas em pastagens, a adubação nitrogenada é a 

que mais incrementos traz na produção (FRANÇA et al. 2007). 

A fertilização nitrogenada tem por objetivo melhorar a produção da planta 

forrageira, bem como a recuperação do nitrogênio aplicado no sistema solo-planta, 

minimizando suas perdas, sem ocasionar efeitos danosos ao meio ambiente. O nitrogênio 

possui grande destaque na produção de massa seca, sendo um dos principais nutrientes a 

proporcionar maior perfilhamento e produção, bem como melhorias no valor nutritivo da 

forragem produzida (MARQUES et al, 2016). 

A adubação nitrogenada é de grande importância para a produtividade das 

pastagens e sua sustentabilidade, uma vez que a falta do nitrogênio é o primeiro fator a 

causar o processo de degradação (MACEDO, 2005b). 

Segundo Cabrera-Bosquet et al. (2009) o nitrogênio é de grande importância para 

a nutrição das plantas, por ser constituinte essencial de proteínas e pigmentos, e também 

influencia os processos fisiológicos da planta.  O nitrogênio também participa diretamente 

de inúmeras etapas da fotossíntese, e de muitos outros processos metabólicos da planta. 

O nitrogênio é considerado como o principal nutriente para a manutenção da 

produtividade e persistência de uma pastagem de gramínea, sendo o principal constituinte 

das proteínas que participam ativamente na síntese dos compostos orgânicos que formam 

a estrutura do vegetal, sendo responsável por características estruturais da planta, além de 
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características morfogênicas (LEMAIRE et al., 2011; SANTOS et al., 2012; GASTAL E 

LEMAIRE, 2015). 

Nos solos deficientes em N, o crescimento e desenvolvimento da planta tornam-

se lentos, a produção de perfilhos é negativamente afetada e o teor de proteína torna-se 

deficiente para o atendimento das exigências nutricionais do animal (ROCHA et al., 2000; 

FAGUNDES et al., 2006; BRAMBILLA et al., 2012). 

  

3 - MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Federal de São 

João del-Rei, Minas Gerais, Brasil, durante o período de janeiro a março de 2017. A 

região encontra-se na latitude 21º 08' 00" Sul e longitude 44º 15' 40" Oeste. O clima é 

tropical de altitude caracterizado por verões quentes e úmidos. As médias das 

temperaturas máximas e mínimas tomadas durante o período experimental foi de 37,46 

ºC e 16,75 ºC, respectivamente. 

Foi avaliada a forrageira Panicum maximum Jacq. cv. BRS Quênia, submetida a sete 

doses de nitrogênio (0, 50, 100, 150, 200, 300 e 400 mg.dm-3 de nitrogênio, equivalente 

a 0, 100, 200, 300, 400, 600 e 800 kg.ha), em delineamento inteiramente casualizado com 

quatro repetições. As plantas foram cultivadas em vasos com capacidade de 5,8 dm³. O 

solo foi coletado na camada de 0 a 20 cm e analisado quanto as suas características 

químicas, apresentando os seguintes resultados: pH em água=5,42; P=1,8 mg/dm³; K=26 

mg/dm³; Ca²+=0,58 cmolc/dm³; Mg²+= 0,07 cmolc/dm³; H + Al=1,83 cmolc/dm³, 

Al+3=0,15 cmolc/dm³. Após análise, o solo foi corrigido por meio da elevação da 

saturação por bases para 50% (calcário incubado por 30 dias antes) e adubado com 220 

mg/dm³ de P2O5 (no momento da semeadura).  
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O capim BRS Quênia foi semeado diretamente nos vasos e após o estabelecimento 

(cerca de 19 dias), realizou-se desbaste deixando-se as cinco melhores plantas em cada 

vaso. Trinta dias após o desbaste foi realizado o corte de uniformização a 5 cm do solo.   

Durante todo o experimento, foi feita irrigação diária para evitar que as plantas 

sofressem déficit hídrico. As doses de N (ureia) foram parceladas em quatro aplicações, 

assim como a aplicação de 20 mg/dm³ de potássio (cloreto de potássio). A primeira 

aplicação foi feita três dias após o corte de uniformização, independente do tratamento, e 

as demais foram realizadas a cada sete dias. 

Para avaliação das características morfogênicas, duas das cinco plantas nos vasos 

recebeu um anel de cores diferentes para identificação dos perfilhos acompanhados para 

avaliações morfogênicas, que se iniciaram cinco dias após a aplicação dos tratamentos 

(primeira dose do adubo). Os dois perfilhos marcados foram avaliados duas vezes por 

semana, com comprimento final das folhas expandidas e em expansão, senescência foliar 

e número de folhas vivas por perfilho. O número total de perfilhos por vaso foi 

quantificado ao final do período experimental. As características avaliadas foram:  

Taxa de alongamento de folha - (cm/dia), Taxa de alongamento de colmo - (cm/dia), Taxa 

de Aparecimento foliar - (folha/dia), Filocrono - (dias), Número de folhas vivas – (cm.dia-

1), Número total de perfilhos, Massa seca de Folhas – (g/vaso), Massa seca de Colmo – 

(g/vaso), Massa seca de Material Morto – (g/vaso), Relação Lâmina Colmo – (g/vaso), 

Matéria Seca Total – (g/vaso), Massa Seca de Raiz – (g/vaso). 

Após 42 dias todas as plantas do vaso foram colhidas e levadas ao laboratório para 

separação dos componentes morfológicos (lâmina, colmo + bainha e material morto). 

Após a separação dos componentes as amostras foram colocadas em estufa de secagem 

(55º até estabilização do peso) para mensuração da produção total de massa seca, 

produção de lâmina, colmo e material morto. Avaliou-se também a relação lâmina:colmo. 
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As raízes foram retiradas dos vasos, lavadas em peneiras e encaminhadas para secagem 

de modo a se calcular a produção de MS radicular e relação parte aérea:raiz. 

Os dados foram submetidos à análise variância e regressão adotando-se 5% como 

nível crítico de probabilidade. As equações de regressão foram escolhidas por meio do 

nível de significância dos parâmetros de acordo com teste t e pelo coeficiente de 

determinação (R²). As equações de regressão foram ajustadas com base nas médias de 

tratamentos, sendo o R² dado por: SQReg/SQtrat.  

 

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observa-se na Figura 1 que a Taxa de Alongamento de Folhas (TAlF) foi influenciada 

(P<0,01) pela adubação nitrogenada apresentando resposta linear e positiva. Observa-se 

também que o incremento nas taxas de alongamento (cm.dia-1) foi, até 98,46% (dose de 

400mg/dm3) em relação a ausência de adubação nitrogenada. Estudos avaliando as 

características morfogênicas em plantas de capim BRS Quênia são escassos na literatura, 

principalmente devido ao tempo de lançamento da cultivar. Entretanto, outros trabalhos 

avaliando efeitos do nitrogênio (N) sobre a taxa de alongamento foliar de outras cultivares 

de P. maximum mostraram resultados semelhantes (GARCEZ NETO et al, 2002; 

MARTUSCELLO et al, 2015 e COSTA et al, 2016).  

A TAlF é uma medida de grande importância a ser analisada na avaliação do fluxo de 

tecidos em plantas forrageiras, pois quando esta aumenta, há também incremento na área 

foliar fotossinteticamente ativa e no rendimento forrageiro da planta. O incremento da 

TAlF com o aumento das doses de N pode ser atribuído a deposição do nitrogênio, nas 

zonas de alongamento e divisão celular das folhas (SKINNER & NELSON, 1995). 
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Ŷ=2,153+0,0053**N; R2=0,68 

** Significativo a 1% de probabilidade 

Figura 1: Taxa de alongamento de folha (TAlF) em plantas de capim BRS Quênia 

adubado com nitrogênio (N). 

 

A taxa de alongamento de colmo (TAlC) foi influenciada (P>0,01) pela adubação 

nitrogenada, apresentando resposta linear e positiva (Figura 2). Os valores de TAlC 

variaram de 0,366 cm.dia-1 para as plantas não adubadas a 0,766 para as plantas adubadas 

com dose de 400mg/dm3. Diversos trabalhos avaliando os efeitos do N sobre a taxa de 

alongamento do colmo apresentam resultados semelhantes (GARCEZ NETO et al., 2002; 

BASSO et al., 2010; MARTUSCELLO et al., 2015).  

A taxa de alongamento de colmo é uma variável morfogênica de grande relevância 

para o crescimento, pois garante a manutenção da arquitetura do dossel, quando este 

atinge uma biomassa mais elevada, mantendo o distanciamento adequado entre as folhas 

e evitando um aumento no coeficiente de extinção luminosa (LOPES et al., 2013). Por 

outro lado, apresenta efeitos negativos na qualidade da forragem produzida (CÂNDIDO 

et al., 2006; SILVA et al., 2007a) e no seu aproveitamento pelos animais em pastejo 

(SILVA et al., 2007b). Portanto, para que o aumento no alongamento de colmo não seja 
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prejudicial a qualidade da forragem acumulada este deve ser acompanhado do 

alongamento de folhas. Nesse experimento, embora as taxas de alongamento de folha e 

colmo tenham apresentar resposta linear com a adubação nitrogenada, o aumento na 

proporção de colmo foi maior, o que se refletiu diretamente na relação lâmina:colmo 

(Figura 10). 

 

Ŷ=0,366+0,001**N; R2=0,61 

** Significativo a 1% de probabilidade 

Figura 2: Taxa de alongamento de colmo (TAlC) em plantas de capim BRS Quênia 

adubado com nitrogênio (N). 

 

Na Figura 3 observa-se que a Taxa de Aparecimento Foliar (TApF) foi influenciada 

(P<0,05) pela adubação nitrogenada respondendo linear e positivamente. Observa-se 

também que os incrementos na TApF (folhas.dia-1) foram de 4, 8, 12, 16, 25 e 33% para 

as doses de 50,100,150,200,300 e 400mg/dm3, respectivamente em relação ao tratamento 

sem adubação nitrogenada. Vários trabalhos com outras cultivares de P. maximum 

avaliando os efeitos do N sobre a taxa de aparecimento foliar também apresentaram 

resultados semelhantes (COSTA et al, 2016 e GARCEZ NETO et al, 2002). Martuscello 

et al (2005) encontrou valores que variaram entre 0,096 (sem adubação nitrogenada) para 

0,121 folhas/dia (120 mg/dm³ de N) em plantas de capim-massai com aumento de 25% 

nessa variável quando comparado à ausência de aplicação de N. 
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Ŷ=0,102+0,000085*N; R2=0,28 

* Significativo a 5% de probabilidade 

Figura 3: Taxa de aparecimento foliar (TApF) em plantas de capim BRS Quênia adubado 

com nitrogênio (N). 

 

De acordo com Grant et al. (1981) a TApF é largamente influenciada pela taxa de 

alongamento foliar e pelo comprimento de pseudocolmo, uma vez que esse último 

determina a distância do percurso para que a folha possa emergir. No caso do capim BRS 

Quênia, neste estudo, à medida que se aumentou a adubação nitrogenada, aumentou-se a 

TAlC (Figura 2), o que poderia diminuir a TApF, uma vez que a distância para o percurso 

no pseudocolmo seria maior. Entretanto, o alongamento de colmo também foi 

acompanhado pelo maior alongamento de folhas (Figura 1). 

Observa-se na Figura 4 que o Filocrono (intervalo para o aparecimento de duas folhas 

consecutivas) foi influenciado (P<0,01) pela adubação nitrogenada, respondendo linear e 

negativamente. Observa-se também que os valores para filocrono foram de 10,38 (para 
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plantas sem adubação nitrogenada), a 6,78 (para plantas adubadas com a dose de 

400mg/dm3).  

 

 

Ŷ=10,38-0,009**N; R2=0,42 

** Significativo a 1% de probabilidade 

Figura 4: Filocrono (intervalo para o aparecimento de duas folhas consecutivas) em 

plantas de capim BRS Quênia adubado com nitrogênio (N). 

 

A redução do filocrono com a adubação nitrogenada é decorrente do efeito do 

nitrogênio sobre o crescimento de plantas de capim BRS Quênia, o que, segundo 

Martuscello et al. (2005), confere à planta maior capacidade de rebrotação, já que após a 

desfolhação uma rápida recuperação de seu aparato fotossintético pode refletir em sua 

sobrevivência ou não na comunidade vegetal. O N assume papel de extrema importância 

uma vez que favorece essa recuperação, pois é um nutriente essencial em uma série de 

processos fisiológicos. 

Pode-se observar na Figura 5 que a característica número de folhas vivas foi 

influenciada (P<0,01) pela adubação nitrogenada respondendo linear e positivamente. 

Observa-se também que o incremento para número de folhas foi de até 62,95% (para a 

dose de 400mg/dm3), em relação a ausência de adubação nitrogenada. O efeito da 
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adubação sobre o número de folhas vivas de forrageiras tropicais foi observado por alguns 

autores (GARCEZ NETO et al., 2002; BASSO et al., 2010; MARTUSCELLO et al., 

2015), evidenciando que em condições de maior disponibilidade do nutriente, as 

forrageiras podem ser capazes de manter maior número final de folhas, aumentando, 

assim, o acúmulo de biomassa por perfilho. 

 

 

Ŷ=4,003+0,0063**N; R2=0,52 

** Significativo a 1% de probabilidade 

Figura 5: Número de folhas vivas em plantas de capim BRS Quênia adubado com 

nitrogênio (N). 

 

O número total de perfilhos foi influenciado (P<0,01) pela adubação nitrogenada, 

respondendo linear e positivamente (Figura 6). Os valores para número total de perfilhos 

variam de 15,06 para plantas não adubadas a 41,852 para plantas adubadas com 

400mg/dm3. Os perfilhos têm grande capacidade de contribuir com o acúmulo de 

biomassa da pastagem e, provavelmente, foram o fator que mais influenciou a produção 

de forragem do capim BRS Quênia. O aumento da quantidade de folhas vivas por 
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perfilho, associado ao maior número de perfilhos pode ter sido o principal fator que 

explica o aumento da biomassa de parte aérea com a adubação (Figura 11).  

O aumento das taxas de crescimento de folhas, colmos e perfilhos pode estar 

associado ao encurtamento do filocrono do capim BRS Quênia. De fato, o aumento na 

TApF, significa redução do seu inverso, que é o filocrono, e aumento no número de gemas 

que potencialmente pode originar novos perfilhos.  

 

 

Ŷ=15,06+0,06698**N; R2=0,78 

** Significativo a 1% de probabilidade 

Figura 6: Número total de perfilhos em plantas de capim BRS Quênia adubado com 

nitrogênio (N). 

 

Observa-se na Figura 7 que a massa seca de folhas foi influenciada (P<0,05) pela 

adubação nitrogenada, respondendo linear e positivamente.  O incremento na massa seca 

de folhas foi de até 22,30% (plantas adubadas com dose de 400 mg/dm3), em relação a 

ausência de adubação nitrogenada. A produção de massa seca de lâmina foliar é uma 

característica importante para o crescimento das forrageiras, uma vez que a lâmina é o 

componente mais ativo fotossinteticamente na folha e capaz de promover incrementos na 

taxa de crescimento de plantas forrageiras e no acúmulo de forragem. 
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Trabalhos sobre a produção de massa total e dos componentes botânicos em capim 

BRS Quênia são escassos na literatura, principalmente devido ao tempo de lançamento 

da cultivar. Entretanto, Ribeiro et al. (2016) relatam aumento na produção de folhas, 

colmos e na produção de MST em plantas de capim BRS Quênia submetidas a diferentes 

doses de nitrogênio. 

 

 

 

Ŷ=5,20+0,0029*N; R2=0,35 

* Significativo a 5% de probabilidade 

Figura 7: Massa seca de Folhas (g/vaso) em plantas de capim BRS Quênia adubado com 

nitrogênio (N). 

 

Pode-se observar na Figura 8 que a massa seca de colmo foi influenciada (P<0,01) 

pela adubação nitrogenada, respondendo linear e positivamente. Observa-se também que 

os incrementos para massa seca de colmo(g/vaso) foram de 8, 16, 24, 32, 48 e 64% para 

as doses de 50, 100, 150, 200, 300 e 400mg/dm3 respectivamente, em relação ao 

tratamento testemunha sem adubação. Diversos trabalhos avaliando o efeito do N sobre 

a massa seca de colmo em cultivares de P. maximum chegaram a resultados semelhantes 
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(MARQUES et al, 2016; RIBEIRO et al., 2016; CUNHA et al., 2017; COSTA et al., 

2017). 

 

Ŷ=5,04+0,008**N; R2=0,33 

** Significativo a 1% de probabilidade 

Figura 8: Massa seca de Colmo (g/vaso) em plantas de capim BRS Quênia adubado 

com nitrogênio (N). 

 

Para plantas de crescimento cespitoso como o capim BRS Quênia, a produção de 

colmo assume papel importante na composição morfológica da forragem, o que não é 

desejável do ponto de vista do manejo e da nutrição animal, pois os colmos possuem 

menor digestibilidade em relação às folhas. Assim, a produção de massa seca de colmo 

deve estar atrelada a maior produção de massa seca da lâmina foliar, o que reflete 

diretamente na relação lâmina:colmo. Para capim BRS Quênia observou-se aumento 

tanto da massa seca de folhas quanto de colmos (Figuras 7 e 8).   

Na Figura 9 observa-se que a massa seca de material morto (MSMM) foi influenciada 

(P<0,01) pela adubação nitrogenada, apresentando resposta linear e positiva. Observa-se 

também que os valores para MSMM variam de 2,862 g/vaso para plantas não adubadas, 

a 5,542 g/vaso para plantas adubadas com dose de 400mg/dm3. Vale salientar que o 
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nitrogênio atua acelerando o fluxo de tecidos em forrageiras, o que explica maior 

senescência e, consequentemente maior acumulo de material morto. Isso, porque, além 

de acelerar os processos metabólicos e a respiração, o N aumenta a área foliar podendo 

resultar em maior autossombreamento. O sombreamento das folhas mais velhas implica 

e balanço energético negativo, uma vez que a demanda respiratória continua a mesma 

enquanto a fotossíntese bruta reduz. 

 

 

Ŷ=2,862+0,0067**N; R2=0,52 

** Significativo a 1% de probabilidade 

Figura 9: Massa seca de Material Morto (g/vaso) em plantas de capim BRS Quênia 

adubado com nitrogênio (N). 

 

Observa-se na Figura 10 que a relação lâmina colmo foi influenciada P<0,05) pela 

adubação nitrogenada, respondendo linear e negativamente. Observa-se também que os 

incrementos da relação lâmina colmo foi 50% menor em plantas adubadas com dose de 

400mg/dm3, quando comparadas as plantas não adubadas. Independentemente da 

adubação nitrogenada plantas de capim BRS Quênia mantem alta relação lâmina:colmo, 

o que é o um indicativo promissor para o uso dessa planta forrageira em pastejo. 
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Ŷ=1,209-0,0015*N; R2=0,46 

* Significativo a 5% de probabilidade 

Figura 10: Relação Lâmina Colmo em plantas de capim BRS Quênia adubado com 

nitrogênio (N). 

 

Pode-se observar na Figura 11 que a matéria seca total foi influenciada (P<0,01) pela 

adubação nitrogenada e respondeu linear e positivamente. Observa-se também que os 

incrementos (g/vaso) foram de 7, 14, 21, 28, 42, e 56% para as doses de 50, 100, 150, 

200, 300 e 400mg/dm3 respectivamente, em relação a ausência de adubação.  

O nitrogênio atua como fator controlador dos diferentes processos de crescimento e 

desenvolvimento das plantas, proporcionando aumento de biomassa pela fixação de 

carbono. Outros autores relatam aumento de produção de MSPA em cultivares de P. 

maximum submetidas a doses de N (LINS et al., 2015, p. 2739; MARQUES et al. 2016, 

p. 776; MARTUSCELLO et al., 2015a, p. 1).  O aumento na produção de MSPA do capim 

BRS Quênia também pode ser explicado pelo aumento na produção de MS de seus 

componentes morfológicos (Figura 7, 8 e 9). 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 50 100 150 200 250 300 350 400

R
el

aç
ão

 L
âm

in
a 

C
o

lm
o

Doses de Nitrogênio (mg.dm-3)   



20 
 

  

Ŷ=13,11+0,0182**N; R2=0,55 

** Significativo a 1% de probabilidade 

Figura 11: Matéria Seca Total (g/vaso) em plantas de capim BRS Quênia adubado com 

nitrogênio (N). 

 

A produção de raiz é de extrema importância para avaliação de plantas forrageiras, 

pois indica a capacidade da planta em explorar as camadas do solo. Avaliações sobre 

produção de raiz e relação parte aérea:raiz são escassas em plantas forrageiras, ainda mais 

naquelas recém lançadas, entretanto, são imprescindíveis para entendimento da produção 

de forragem. Nesse experimento a massa seca de raiz foi influenciada (P<0,05) pela 

adubação nitrogenada e respondeu linear e positivamente (Figura 12). Os valores para 

massa seca de raiz variam de 21,74 (para plantas não adubadas) a 36,54 (para plantas 

adubadas com dose de 400mg/dm3).  

De acordo com Santos et al. (2006,), em plantas de capim-tanzânia o nitrogênio é 

depositado prioritariamente na parte aérea em relação ao sistema radicular. Essa parece 

ser também a estratégia utilizada pelo capim BRS Quênia, ou seja, a parte aérea funciona 

com dreno mais evidente do que a raiz, independentemente da dose de N utilizada. 
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Martuscello et al. (2009,) também relatam a mesma estratégia utilizada por plantas de 

capim-massai (P. maximum) e capim-xaraés (Urochloa brizantha). Ressalta-se que, em 

condições adequadas de crescimento, a redução e assimilação do nitrogênio na parte aérea 

das plantas é favorecida pela pronta disponibilidade de ATP e potencial redox 

provenientes da etapa fotoquímica da fotossíntese. 

 

 

 

Ŷ=21,74+0,037*N; R2=0,23 

* Significativo a 5% de probabilidade 

Figura 12: Massa Seca de Raiz (g/vaso) em plantas de capim BRS Quênia adubado com 

nitrogênio (N). 

 

5 - CONCLUSÃO 

Plantas de capim BRS Quênia são responsivas ao nitrogênio com o aumento na 

produção de forragem a medida que se incrementa a adubação nitrogenada. 

O fluxo de tecido em plantas de capim BRS Quênia é acelerado com o aumento da 

adubação nitrogenada.  
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