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RESUMO
GURGEL, Antonio Leandro Chaves. INTERAÇÃO SOLO-PLANTA-ANIMAL EM
PASTOS DE CAPIM-MOMBAÇA SOB EFEITO RESIDUAL DO NITROGÊNIO. 2018.
56p. Dissertação (Pós-Graduação em Produção Animal: Produção, manejo e conservação de
forragem) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Macaíba-RN, 2019.
Objetivou-se avaliar o comportamento das características do solo, estrutura do pasto e
desempenho animal em pastos de capim-mombaça, após a interrupção da adubação de
manutenção e nitrogenada. Os pastos receberam três doses anuais de nitrogênio (N) na forma
de ureia (100, 200 e 300 kg ha-1 de N), por três anos consecutivos (2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017), além de adubação de cobertura com 80 kg ha-1 de P2O5 e 80 kg de K2O. A partir
das águas de 2017 não foi utilizada nenhuma adubação, caracterizando-se provável efeito
residual. O método de pastejo foi o rotacionado, com taxa de lotação variável, mantendo-se 57 dias de ocupação e 30-42 dias de descanso. Para avaliar o desempenho animal foram
utilizados 54 bovinos machos inteiros da raça Nelore com peso vivo médio inicial de 205±25,8
kg. A taxa de acúmulo de forragem (TAF), a massa e componentes do dossel foram estimadas
por meio de cortes da forragem, na entrada e na saída dos animais dos piquetes. Os animais
foram pesados a cada 56 dias para determinação do ganho médio diário (GMD), taxa de lotação
(TL) e ganho de peso vivo por área (GPA). No solo, foram avaliados os estoques de carbono e
nitrogênio em duas profundidades (0-30 e 0-100 cm). O delineamento foi o de blocos ao acaso
em esquema de parcela subdivida. A interação entre as doses residuais de nitrogênio e os meses
de avaliação não foi significativa para as variáveis estruturais do pasto. Pastos sob efeito
residual de 300 kg ha-1 de N apresentaram maiores TAF (43,4 kg ha-1 MS dia) do que aqueles
sob efeito residual de 100 kg ha-1 de N (26,7 kg ha-1 MS dia). As médias para essas variáveis
dos pastos sob efeito residual de 200 kg ha-1 de N (36,3 kg ha-1 MS dia) foram semelhantes aos
outros dois níveis de N residual. O comportamento observado para a TAF se repetiu para a
massa de forragem (MF), massa de lâmina foliar (MLF) e massa de colmo (MC). O GMD dos
animais foi semelhante entre doses de N residual sendo, em média, 0,490 kg dia-1. A taxa de
lotação foi maior nos pastos sob efeito residual de 300 kg ha-1 de N (4,0 UA ha-1), e menor para
100 kg ha-1 de N (2,7 UA ha-1), com valor intermediário para os pastos sob efeito residual de
200 kg ha-1 de N (3,1 UA ha-1). A resposta observada para taxa de lotação se repetiu para o
GPA. Não houve interação significativa entre as doses residuais de N e as profundidades do
solo para os estoques de carbono e nitrogênio. Não houve diferença entre as doses residuais de
N para os estoques de carbono (99,9 Mg/ha) e nitrogênio (7,6 Mg/ha) no solo. Entretanto,
maiores valores de carbono e nitrogênio foram observados na profundidade de 0-100 cm (142,9
Mg/ha e 10,7 Mg/ha, respectivamente). A suspensão da adubação com nitrogênio por um ano
após adubação sequencial por três anos em pastos de capim-mombaça pastejados bovinos de
corte, deve ser adotada em casos estratégicos, pois representa perdas imediatas de produtividade
de 50% na pastagem e 55% na produtividade animal. E mesmo existindo efeito residual do N,
esse equivale ao efeito direto de uma aplicação anual de 50 kg ha-1 N.
Palavras-chave: adubação nitrogenada, estrutura do pasto, física do solo, Panicum maximum,
sistema radicular.

ABSTRACT
GURGEL, Antonio Leandro Chaves. SOIL-PLANT-ANIMAL INTERACTION IN
MOMBAÇA GRASS PASTES UNDER RESIDUAL EFFECT OF NITROGEN. 2018.
56p. Dissertation (Post-Graduation in Animal Production: Production, management and
conservation of forrage) - Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), Macaíba-RN,
2019.
The objective of this study was to evaluate the residual effect of nitrogen fertilization on soil
characteristics, Mombasa grass pasture structure and performance of beef cattle. The pastures
received three annual doses of nitrogen (N) in the form of urea (100, 200 and 300 kg ha-1 of
N) for three consecutive years (2014/2015, 2015/2016 and 2016/2017) in addition to cover
fertilization with 80 kg ha-1 of P2O5 and 80 kg of K2O. From the waters of 2017 nitrogen
fertilization was not used to characterize the evaluation of the residual effect of N rates. The
grazing method wasrotated with a variable stocking rate, maintaining 5-7 days of occupation
and 30-42 days of rest. To evaluate the animal performance, 54 male Nellore whole calves with
initial mean live weight of 205 ± 25.8 kg were used. The forage accumulation rate (FAR), the
mass and components of the forage canopy were estimated by means of forage cuts, at the
entrance and exit of the animals from the pickets. The animals were weighed every 56 days to
determine the mean daily gain (MDG), stocking rate (SR) and live weight gain per area (GPA).
Soil The carbon and nitrogen stocks were evaluated in two depths (0-30 and 0-100 cm). The
design was a randomized complete block design in subdivide plot. The pastures under the
residual effect of 300 kg ha-1 of N had higher FAR (43.4 kg ha-1 MS day) than those under the
residual effect of 100 kg ha-1 of N (26.7 kg ha -1 MS day). The averages for these variables of
pastures under the residual effect of 200 kg ha-1 of N (36.3 kg ha-1 MS day) were similar to
the other two levels of residual N. The trend observed for TAF was repeated for the forage mass
(FM), leaf mass (LM) and stem mass (SM). The MDG of the animals in the pastures under
different doses of residual N was similar (P = 0.7647) with an average of 0.490 kg of day-1.
However, the stocking rate was higher in pastures under the residual effect of 300 kg ha-1 of N
(4.0 UA ha-1), and lower in the 100 kg ha-1 N (2.7 UA ha-1) with intermediate value for pastures
under the residual effect of 200 kg ha-1 of N (3.1 UA ha-1). The observed response to stocking
rate was repeated for GPA. There was no significant interaction between residual N rates and
soil depths for carbon and nitrogen stocks. There was no difference between the residual N rates
for carbon stocks (99.9 Mg/ha) and nitrogen (7.6 Mg/ha) in the soil. When carbon and nitrogen
stocks were evaluated at different depths, the highest values were observed at depths of 0-100
cm, with values of 142.9 Mg/ha and 10.7 Mg/ha for carbon and nitrogen, respectively. The
suspension of nitrogen fertilization for one year after sequential fertilization for three years in
grazed bovine pasture grass pastures should be adopted in strategic cases. For even if there is
residual effect of N, this is equivalent to the direct effect of an annual application of 50 kg ha1 N.
Key words: nitrogen fertilization, Panicum maximum, pasture structure, root system, soil
physics.
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1 INTRODUÇÃO

A produção de bovinos no Brasil representa um importante seguimento da economia.
Um dos principais fatores responsáveis pela produção é o elevado potencial de uso dos pastos,
quando manejados adequadamente. Apesar da grande área ocupada com pastagens, muitas
unidades de produção não expressam toda sua capacidade produtiva devido ao manejo
inadequado do sistema solo-planta-animal. Falhas no manejo do pastejo (ajustes da taxa de
lotação) e na adubação de manutenção dos pastos acarretam em insucesso para a atividade, o
que diminui a capacidade de gerar renda e pode torná-la financeiramente insustentável ao longo
dos anos.
A adubação nitrogenada, juntamente com a adubação de manutenção são fundamentais
para garantir a produtividade das pastagens, e sua falta é um dos principais desencadeadores do
processo de degradação (Macedo, 2005). O uso de nitrogênio aumenta a produtividade das
pastagens e permite intensificar a utilização por meio da maior taxa de lotação (Fidalski et al.,
2008). A pressão exercida pelo pisoteio dos animais pode comprometer as características físicas
do solo, em razão do aumento da densidade, da resistência do solo a penetração e da redução
da porosidade (Sarmento et al., 2008a).
A maioria dos estudos com plantas forrageiras buscam o aumento da produção da parte
aérea, em relação à produção e a distribuição das raízes no solo, porém, a produção da parte
aérea é reflexo do que acontece com o sistema radicular, pois ambos interagem. Logo, qualquer
fator que limite o crescimento de raízes pode prejudicar a produção de massa seca da parte aérea
das plantas forrageiras (Giacomini et al., 2005). Esse fato torna essencial o conhecimento sobre
as respostas do sistema radicular a intensificação do sistema produtivo, a compreensão desses
fatores, está diretamente ligada perenidade do pasto e a sustentabilidade do sistema de
produção.
Mesmo que a produção das forrageiras possa ser melhorada com a adubação
nitrogenada, a utilização do nitrogênio tem sido limitada pelo custo em virtude da extensão das
áreas envolvidas e da necessidade de aplicações frequentes, além de poder ser facilmente
perdido quando não associado à fração orgânica do solo (Vitor et al., 2008).
Na literatura são escassos os relatos que mostram o efeito da suspensão da adubação
com nitrogênio durante um certo período sobre as características físicas do solo, produtivas e
estruturais da pastagem e de desempenho dos animais. Portanto, é imprescindível conhecer
essas respostas a esse tipo de manejo que pode ser uma ferramenta para diminuir custos do
sistema de produção.
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2 OBJETIVO

Avaliar as características do solo, estrutura do dossel forrageiro, valor nutritivo e o
desempenho de bovinos de corte pastejando capim-mombaça sob efeito residual da adubação
nitrogenada.
.
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Avaliar o acúmulo de forragem, características estruturais do dossel e o valor nutritivo
do capim-mombaça sob efeito residual da adubação nitrogenada.



Avaliar as características físicas do solo, os estoque de carbono e nitrogênio e o sistema
radicular do capim-mombaça sob efeito residual do nitrogênio.



Avaliar o desempenho individual e por área de bovinos de corte em pastos de capimmombaça sob efeito residual da adubação nitrogenada.
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3

REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Produção de bovinos de corte em pastos adubados com nitrogênio

A bovinocultura de corte brasileira passou por grandes modificações nos últimos anos.
Ao longo do período de 1995 a 2016, o rebanho bovino cresceu de 153,1 milhões para 220, 9
milhões de cabeças (30,8%). Um dos fatos que ajudam explicar esse avanço é a abertura de
novas fronteiras agrícolas, comprovado pelo avanço da atividade na região Norte nos últimos
anos, sendo a região que mais aumentou a participação na composição do rebanho nacional,
saindo de 14% em 2010 para 22% em 2016 (IBGE, 2016).
Outro responsável por esse aumento substancial no efetivo bovino foi a adoção e melhoria
dos processos tecnológicos, entre eles, a suplementação estratégica, o semi-confinamento, as
misturas múltiplas e o melhoramento das raças. Essas práticas permitiram encurtar o ciclo de
produção (Paula et al., 2010; Laureano et al., 2011), porém, a particularidade da produção
pecuária ocorrer quase que de forma exclusiva em pasto, é o principal fator responsável por
tornar a bovinocultura de corte competitiva em nível mundial.
O Brasil detém uma área ocupada com pastagens de 158 milhões de hectares (IBGE,
2017). Mesmo com todos os avanços tecnológicos e de efetivo de rebanho, os índices
zootécnicos do rebanho brasileiro ainda são insatisfatórios, com valores abaixo dos seus
principais concorrentes mundiais, principalmente, em decorrência da baixa adoção de práticas
de manejo do pasto e do pastejo, bem como a baixa adoção de adubações de manutenção das
pastagens.
Uma alternativa para otimizar a produção de forragem e por consequência melhorar os
índices zootécnicos é aliar estratégias de manejo do pastejoto com o manejo do solo no que se
refere a adubação, havendo assim, a interação de todos os elos do sistema de produção em
pastagens (solo/planta/animal), haja visto, a reconhecida influência do manejo do pasto e da
adubação nitrogenada, nas características do dossel forrageiro e concomitantemente, no
desempenho animal.
A produtividade de uma pastagem é resultado da combinação do desempenho individual
dos animais e da taxa de lotação utilizada (Euclides et al., 2009; Difante et al., 2010). Já o
desempenho individual depende do potencial genético do animal, da quantidade, qualidade e
forma como a forragem é ofertada ao animal (Emerenciano Neto et al., 2018). A adubação
nitrogenada promove incrementos no acúmulo de forragem (Bernadi et al., 2018), alterando a
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dinâmica de pastejo (Moreira et al., 2011), com reflexos diretos na produção individual e por
área (Euclides et al., 2007).
Moreira et al. (2011) avaliaram a produção de bovinos em pastos de Brachiaria
decumbens adubados com nitrogênio e manejados sob lotação contínua. Os autores relataram
ausência de efeito da adubação nitrogenada sob o ganho médio diário dos novilhos. Porém,
quando elevaram a adubação nitrogenada de 75 para 300 kg ha-1 de N, observaram incremento
na taxa de lotação de 32% e 28% no primeiro e segundo ano, respectivamente. Resposta
semelhante foi reportada por Lupatini et al. (2013) ao avaliarem a desempenho de bovinos em
pastos de aveia preta e azevém, adubados com três doses de nitrogênio (0, 150 e 300 kg ha-1 de
N). A taxa de lotação e o ganho de peso vivo por hectare responderam linearmente em função
das doses de nitrogênio.
Em pastos de capim-tanzânia sob efeito de doses crescentes de nitrogênio (75, 150, 225
kg ha-1de N) manejados sob lotação contínua, Ribeiro et al. (2011) não verificaram efeitos no
desempenho individual de bovinos. Por outro lado, a taxa de lotação e o ganho por área foram
maiores para a dose de 225 kg ha-1 de N. Vários autores evidenciam em suas pesquisas respostas
positivas da adubação nitrogenada sobre o desempenho de bovinos de corte (Euclides et al.,
2007; Canto et al., 2009; Pinheiro et al., 2014), com uma eficiência de conversão do nitrogênio
em ganho de peso vivo de 1,45 kg de ganho de peso por quilograma de nitrogênio aplicado
(Martha Júnior et al., 2004).

3.2 Nitrogênio

O nitrogênio é o elemento mais presente na atmosfera terrestre (70%), e exigido em maior
quantidade pela maioria das plantas, desempenha inúmeras funções e constitui molécula de
importância para a vida na terra. Especificamente na planta, é um dos mais importantes
constituintes de aminoácidos, proteínas, ácidos nucléicos e enzimas; promove o crescimento e
dá a pigmentação verde das plantas (Taiz e Zeiguer, 2006).
A forma como esse nutriente move-se através dos compartimentos do sistema é
denominada de ciclo do nitrogênio (Figura 1), sendo considerado um sistema aberto dentro do
ecossistema pastagens, estando sujeito à entradas e saídas. As principais formas de entrada de
nitrogênio no sistema são através da deposição atmosférica, fixação biológica de gás nitrogênio
(N2) atmosférico, incorporação via adubação química e reciclagem de nitrogênio no sistema
solo/planta/animal.
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Figura 1. Ciclo detalhado do nitrogênio com as principais entradas e saídas do nutriente no
sistema solo/planta/animal.

Fonte: Adaptado de Catarella, (2007)

A deposição ocorre quando a amônia e outros compostos nitrogenados (originados do
solo, vegetais e queima de petróleo), presentes na atmosfera, são incorporados ao solo por meio
das chuvas. A quantidade adicionada via precipitação é dependente da proximidade de centros
de manejo de animais. As descargas elétricas (relâmpagos) também podem converter o gás
nitrogênio (N2) da atmosfera em óxido, e posteriormente, nitrato (Cantarella, 2007).
A fixação biológica de nitrogênio é realizada por espécies de cianobactérias e de bactérias
que são capazes de transformar N2 em amônia (NH3), sendo por isso chamadas fixadoras de
nitrogênio, esse processo é limitado em plantas C4 e bem mais comum em leguminosas (Fagan
et al., 2007). O nitrogênio também é incorporado através da reciclagem, ou seja, parte do
nitrogênio que é extraído e assimilado pela célula da planta é consumido pelo animal e volta ao
sistema através das fezes e urina. A reciclagem também ocorre pela deposição da matéria
orgânica oriunda do material senescente da planta forrageira (Williams e Haynes, 1995;
Monteiro e Werner, 1997).
A maior parte do nitrogênio (N) que é incorporado de forma natural irá compor
principalmente a fração orgânica do solo (Figura 1), que representa o principal estoque de
nitrogênio na maioria dos solos brasileiros. A mineralização dessa fração representa uma
importante fonte de nitrogênio para as gramíneas tropicais. Os processos de mineralização, e
imobilização do nitrogênio são tidos como um subciclo dentro do ciclo do nitrogênio. Esses
processos ocorrem concomitantemente, porém, de forma antagônica.
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A mineralização é entendida como transformação do N orgânico para formas inorgânicas
(NH4+ ou NH3). O processo é intermediado por microrganismos heterotróficos do solo, portanto
as condições do solo para que ocorra a mineralização do N orgânico são aquelas que favorecem
a atividade dos microrganismos: pH de 6 a 7, condições aeróbias, umidade em torno de 50 a
70% da capacidade de retenção de água do solo, temperatura entre 40 e 60 ºC (Moreira e
Siqueira, 2002). O processo de imobilização é definido como a transformação do N inorgânico
para N orgânico. Os responsáveis são microrganismos que incorporam o N inorgânico
disponível no solo às suas células. Como esses dois processos ocorrem concomitantemente e
são antagônicos, a prevalência de um sobre o outro dependerá da relação carbono/nitrogênio
(C/N) do material. A condição de equilíbrio, na qual a mineralização é aproximadamente igual
a imobilização, ocorre quando a relação C/N da matéria orgânica está na faixa de 20 a 30. Nesse
caso a disponibilidade de N não é afetada (Cantarella, 2007).
O resíduo de gramíneas tropicais tem alta relação de C/N (50), nessa circunstância, os
microrganismos recorrem ao nitrogênio inorgânico do solo para sustentar crescimento da
população, promovido pela disponibilidade de carbono no solo (Addiscott, 2004). Com isso,
em sistemas de produção animal em pasto, a imobilização do N do solo é predominante.
Os processos de nitrificação e desnitrificação são outros eventos importantes em relação
à dinâmica do N no solo. Os óxidos de nitrogênio (NO e N2O) são produtos das reações de
nitrificação e desnitrificação. A nitrificação produz relativamente mais NO e a desnitrificação
é o processo dominante na produção do N2O (Davidson et al., 1993), sendo favorecida por
condições de anaerobiose do solo. A nitrificação é favorecida pela presença de NH4+, por
condições adequadas de aeração do solo e pela maior ciclagem de nitrogênio no sistema.
É importante ainda ressaltar que apenas o nitrogênio proveniente dos processos naturais
(deposição atmosférica, fixação biológica de N2 atmosférico), na maior parte dos solos
brasileiros não é suficiente para suprir as necessidades nutricionais de plantas forrageiras
(Fagundes et al., 2006), desse modo, a principal forma de se incorporar nitrogênio no solo é por
meio da adubação com fontes químicas. A ureia é a fonte química mais utilizada porque possui
maior concentração de nitrogênio (45%), o que diminui os custos com transporte e aplicação;
alta solubilidade, menor corrosividade e maior facilidade de manipulação (Yano et al., 2005).
Porém, caso não seja incorporada ao solo pela água da chuva ou irrigação perdas de nitrogênio
podem ocorrer por volatilização (Civardi et al., 2011).
As principais saídas de nitrogênio do sistema ocorrem através de erosão, remoção pelas
plantas e animais, lixiviação, desnitrificação e volatilização da amônia (Monteiro & Werner,
1997). Como visto, parte desse nitrogênio retorna ao ecossistema pastagens, todavia o balanço
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do total que entra e do que sai é negativo, em função de saídas que são irreversíveis como a
extração pelas plantas e posterior assimilação do nitrogênio no tecido animal, perdas por
lixiviação e erosão. Portanto, para manter o pasto produtivo e de forma longeva é crucial
conhecer as respostas da planta ao nitrogênio bem como manejos que possibilitem a utilização
racional desse nutriente.

3.3 Respostas da planta ao nitrogênio

O nitrogênio, entre os nutrientes, é o principal responsável pelo aumento da produção de
forragem, principalmente nas espécies com elevado potencial produtivo. Desde que os demais
nutrientes essenciais e as condições físicas do solo estejam adequados, as gramíneas tropicais
apresentam elevado potencial de resposta à adubação nitrogenada se comparadas àquelas de
clima temperado. Respostas lineares na produção de forragem até 300 kg ha-1 ano de nitrogênio
são relatados para gramíneas forrageiras temperadas na Europa (Jarvis et al., 1995). Para as
tropicais, foram encontradas respostas lineares até doses anuais de 400 a 600 kg ha-1 de N
(Campos et al., 2016; Bernadi et al., 2018).
O nitrogênio afeta diretamente os processos fotossintéticos, estimula a atividade
enzimática e a síntese das enzimas responsáveis pela fixação de CO2, Rubisco, em plantas C3 e
fosfoenolpiruvato carboxilase nas plantas C4, o que acarreta maior eficiência de captação de
CO2 atmosférico, exerce influência direta nas fases fotoquímica e bioquímica. Na fase
fotoquímica, atua na síntese de clorofila do tipo A, responsável pela captação da luz, processo
fundamental para as demais etapas da fotossíntese, já na fase bioquímica está associado à
biossíntese proteica/enzimática, ligada à fotossíntese (Taiz e Zeiguer, 2006).
Todos esses processos fisiológicos são facilmente observados de forma macro nas
características da planta forrageira. Com a maior disponibilidade de nitrogênio no solo, e por
consequência na célula, todos os processos fotossintéticos são potencializados, em especial
alterações na estrutura dos perfilhos, como tamanho, peso e taxa de aparecimento (Alencar et
al., 2010)
Hoeschl et al. (2007) relataram respostas lineares a adubação nitrogenada para taxa de
acúmulo de forragem no capim-tanzânia. Os fatores que explicam as maiores taxas de acúmulo
de forragem em pastos que recebem maiores quantidades de N estão relacionadas com o
aumento do índice de área foliar, maior taxa fotossintética por unidade de área foliar e por
unidade de área de solo e ainda ao aumento da densidade populacional de perfilhos, todos esses
fatores interagem e atuam conjuntamente (Hoeschl et al., 2007).
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Canto et al. (2013) relataram respostas lineares à adubação nitrogenada (100, 200, 300 e
400 kg ha-1) para massa de forragem e de seus constituintes morfológicos, principalmente folha,
no capim-tanzânia. Quando se aumenta a oferta de folhas tem-se observado maior consumo de
forragem (Difante et al., 2010; Euclides et al., 2015) e o consumo de forragem é a variável que
mais se relaciona com o desempenho animal.
Além de influenciar as características morfogênicas e estruturais, o valor nutritivo é
influenciado pela disponibilidade de nitrogênio para as plantas como observado por Magalhães
et al. (2007). Os autores relatam que espécies forrageiras sem nenhum tipo de manejo produzem
forragem de baixo valor nutritivo, devido à presença de altos percentuais de fibras na
constituição da parede celular atrelado a baixos teores de proteína, cálcio e fósforo. Santos et
al. (2009) relatam que a maior absorção de N pelas plantas acarreta em um maior teor de N nos
tecidos, ocasionando maior presença de proteína, fato que está ligado diretamente a produção
de tecido foliar. Castagnara et al. (2011) ao avaliarem o efeito da adubação nitrogenada em
diferentes espécies de gramíneas forrageiras constataram que a fertilização nitrogenada
contribui para a melhora do valor nutritivo. Maiores acúmulos de produtos nitrogenados e
proteínas causam diluição da fração de parede celular e consequente aumento da digestibilidade
(Van Soest, 1994).
O N da adubação mineral é rapidamente disponível para as plantas na solução do solo,
mas o N que não é absorvido pelas raízes é perdido por lixiviação ou volatilização, ou então
incorporado à matéria orgânica do solo (Bernadi et al., 2018).

3.4 Características físicas do solo

A presença de nutrientes essenciais no solo em quantidades balanceadas (solo fértil)
juntamente com as características biológicas são aspectos fundamentais para o
desenvolvimento de qualquer agrossistema, com tudo, para o solo ser considerado produtivo é
essencial levar em consideração não só sua química e biologia, mas também as características
físicas que expõem o grau de compactação do solo (Lopes e Guilherme, 2007). O estudo dos
atributos físicos do solo pode ser considerado determinante para a avaliação da qualidade do
solo.
A densidade do solo (Ds) e a resistência mecânica do solo à penetração (RP) são os
parâmetros mais utilizados para avaliar as características físicas e o grau de compactação do
solo (Torres et al., 2013). Interferências no ecossistema pastagem, como manejo do pasto,
adubação e época do ano, que exercem distintas intensidades de pisoteio pelo animal modificam
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a estrutura do solo, com reflexo na produção vegetal e animal (Ferreira et al., 2010; Conte et
al., 2011). O conhecimento acerca da RP e da Ds é fundamental quando o sistema de produção
é submetido a diferentes manejos, pois essas variáveis estão diretamente ligadas com a
produção e a perenidade do pasto.
A avaliação da resistência do solo à penetração pode ser considerada de fácil execução,
possibilitando inferências acerca da compactação do solo em distintas profundidades. A RP
dentro das avaliações físicas é reconhecidamente a de realização mais simples em termos de
tempo e mão-de-obra, nesse sentido, a utilização da RP para fazer inferências sobre o estado de
compactação do solo em diferentes profundidades pode ser uma alternativa viável. Além disso,
Chanasky e Naeth (1995); Torres et al. (2013) relataram que a RP em sistemas pecuários é mais
sensível ao pisoteio animal do que outras variáveis correlatas, o que possibilita fazer inferências
sobre o perfil de compactação do solo. O valor de RP = 2 MPa tem sido utilizado como crítico
para o desenvolvimento das plantas (Lapen et al., 2004), e 3,0 MPa em solos sob florestas (Zou
et al., 2000). O valor de 3,5 MPa foi utilizado por Tormena et al. (2007) em solo cultivado em
longo prazo, sob plantio direto. Para solos implantados com pasto, RP de 2,5 MPa tem sido
utilizado como valor limitante para desenvolvimento das plantas (Leão et al., 2004).
A Ds é a propriedade física mais amplamente utilizada na quantificação da qualidade
física do solo em pastagens sob pastejo (Bertol et al., 2000; Lanzanova et al., 2007; Fidalski et
al., 2008; Torres et al., 2013). O valor de 1,40 g cm-3 para a Ds é considerado restritivo ao
crescimento radicular e à infiltração de água no solo, para pastos submetidos ao pastejo (Souza
et al., 2005). Neste sistema, a RP e a Ds estão fortemente ligadas ao pisoteio exercido pelos
animais. Tais efeitos são normalmente observados nas camadas mais superficiais do solo.
Quando avaliaram a RP e a Ds em solo implantado com capim-tifton sob efeito de diferentes
regimes hídricos, Torres et al. (2013) relataram maior RP e Ds nas camadas mais superficiais
(0-10 e 10-20 cm) independentemente do uso ou não da irrigação. A pressão exercida por
bovinos durante o pastejo pode chegar a 0,50 MPa para bovinos de 500 kg (Proffitt et al., 1993).
As pesquisas conduzidas em sistemas de produção animal em pasto, sempre buscam
formas de aumentar a produtividade visando otimizar recursos financeiros e ambientais. Para o
alcance destes objetivos, a intensificação dos sistemas de produção por meio de práticas de
manejo, uso estratégico de suplementação, escolha de cultivares mais produtivas e utilização
de adubações de manutenção e nitrogenada, tem sido práticas recorrentes. A aplicação de
nitrogênio é uma forma de intensificação do sistema de produção que aumenta a probabilidade
de alterar a RP e Ds (Lima et al., 2004).
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Sarmento et al. (2008a) avaliando a RP de um argissolo cultivado com Panicum maximum
Jacq. cv. IPR-86 Milênio, sob lotação intermitente em função de diferentes doses de nitrogênio
(0, 150, 300, 450 kg ha-1). Os autores observaram maior RP para o solo adubado com 300 e 450
kg ha-1 e a maior taxa de lotação para essas doses, justifica esse efeito. Do mesmo modo Bertol
et al. (2000) verificaram aumento na Ds na camada de 0-5 cm de 1,1 para 1,4 kg dm-3 quando
aumentaram a taxa de lotação de 2,7 UA ha-1 para 5,0 UA ha-1.
O maior acúmulo de forragem em pastos sob efeito das maiores doses de nitrogênio
(Hoeschl et al., 2007; Campos et al., 2016; Bernadi et al., 2018) possibilita esse incremento na
taxa de lotação, o que aumenta o pisoteio. Nessa condição, a forma de minimizar os efeitos do
pisoteio sobre a RP e a Ds é propiciar um período de descanso necessário para o solo
restabelecer sua condição natural. Ao avaliar pastagem consorciada composta de aveia preta e
azevém submetida a dois períodos de descanso (14 e 28 dias) e sem pastejo, Lanzanova et al.
(2007) verificaram um incremento de 36,4% na RP do sistema sem pastejo para o sistema com
14 dias de descanso, enquanto que para o sistema com 28 dias de descanso esse incremento foi
apenas de 30%.

3.5 Sistema radicular de gramíneas

As gramíneas forrageiras possuem sistema radicular do tipo fasciculado, que desempenha
funções primordiais para o desenvolvimento da planta, como sustentação e absorção de
nutrientes. O desenvolvimento das raízes é afetado diretamente pela disponibilidade de
nutrientes, umidade (Sarmento et al., 2008b), características físicas do solo (Beloni et al., 2016)
e manejo do pasto (Corsi et al., 2001).
As respostas da parte aérea da planta ao nitrogênio são bastante conhecidas, porém, o
mesmo não se repete quando se estuda o sistema radicular de gramíneas em função da adubação
nitrogenada, havendo uma grande contradição nas pesquisas. Giacomini et al. (2005) avaliaram
o crescimento de raízes dos capins aruana e tanzânia submetidos a duas doses de nitrogênio
(150 e 300 kg ha-1) observaram maior massa de raiz do capim-tanzânia quando adubado com
300 em relação a 150 kg ha-1 de N, esta resposta não foi observada para o capim-aruana. A
ausência de resposta à adubação também foi relatada por Soares Filho et. (2013) para o capimtanzania e por Beloni et al. (2016) para capim-mombaça, ambos submetidos a doses crescentes
de nitrogênio. Por outro lado, Sarmento et al. (2008b) observaram efeito quadrático para as
variáveis relacionadas ao sistema radicular do capim-milênio, adubado com quatro doses de
nitrogênio (0, 150, 300, 450 kg ha-1).
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Essas inconsistências nos resultados geram discussões divergentes, o que torna difícil
compreender a dinâmica do sistema radicular em função do nitrogênio. Podemos inferir que
alterações mais bruscas no sistema radicular são observadas diante a alterações no manejo do
pasto no tocante ao índice de área foliar (IAF). Assim, quando o IAF é altamente alterado em
função da desfolha praticada pelos animais, observa-se alteração nas raízes das plantas
forrageiras (Bertol et al., 2000).
As raízes das gramíneas forrageiras estão concentradas nas camadas mais superficiais do
solo devido ao tipo de sistema radicular, que não atinge grandes profundidades (Beloni et al.,
2016). A maior densidade de raízes limita-se a camada de até 20 cm de profundidade, nessa
camada do solo encontram-se mais de 50% das raízes das gramíneas, independentemente do
manejo do pasto ou das características químicas e físicas do solo (Sarmento et al., 2008b; Soares
Filho et., 2013; Beloni et al., 2016; Barros et al., 2017).

3.6 Estoques de carbono e nitrogênio no solo

O CO2 atmosférico tem origem na respiração dos animais e vegetais, na decomposição e
queima das substâncias orgânicas e da atividade dos oceanos. Seu retorno ao solo ocorre através
da fotossíntese das plantas terrestres. Já o nitrogênio é o elemento mais presente na atmosfera
terrestre e pode ser incorporado ao solo de várias maneiras: fixação biológica, adubação
química e orgânica, incorporação de dejetos orgânicos, entre outras. A matéria orgânica
representa o maior reservatório de nitrogênio e carbono do solo (Rangel e Silva, 2007).
O solo é um dos maiores reservatórios de carbono e nitrogênio da terra, quando
considerado apenas o metro mais superficial da crosta terrestre, o solo armazena 250% mais
carbono que a vegetação terrestre e concentra 200% mais carbono que o presente na atmosfera
(Lal, 2002). Por outro lado, o estoque de nitrogênio até um metro de profundidade pode chegar
a oito toneladas por hectare (Pulrolnik et al., 2009). Desse modo, em virtude das quantidades
de carbono e nitrogênio que armazena, o solo é um dos principais controladores climáticos,
tendo em vista que as variações nos seus estoques de carbono e nitrogênio regulam os teores
desses elementos emitidos para a atmosfera.
Quando a vegetação nativa sofre modificações em virtude das atividades humanas, o
equilíbrio ecológico é alterado, o que modifica a concentração da matéria orgânica edáfica,
promovendo maiores saídas de carbono e nitrogênio do solo (Cerri et al., 2008). Em pastagens
cultivadas que são ecossistemas altamente alterados pela ação antrópica, os fluxos de carbono
e nitrogênio podem ser modificados, podendo acarretar maiores emissões de gases do efeito
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estufa. Porém, em pastagens bem manejadas, os estoques de carbono e nitrogênio podem ser
até maiores que em vegetação nativa (Rosa et al., 2014).
Quando os estoques de nitrogênio e carbono foram avaliados em pastagens cultivadas e
mata nativa do cerrado, Rangel e Silva (2007), não verificaram diferenças nos estoques totais
desses elementos até 40 cm de profundidade. Rosendo e Rosa (2012) avaliaram diferentes
sistemas e observaram que em área de pastagem de Brachiaria Decumbens cv basilisk bem
manejada o estoque de carbono total no solo na profundidade de 0 a 20 cm, foi superior 13,4 %
em comparação ao cerrado nativo e 21,1% quando comparado ao da pastagem degradada.
Segundo esses autores, a pastagem adubada, com alta produção e com o manejo apropriado
para cada situação torna-se um importante estocador de carbono e nitrogênio.
Quando as pastagens são manejadas adequadamente, porém, com diferentes intensidades
de pastejo, os estoques de carbono e nitrogênio tendem a ser alterados. Emerenciano Neto
(2015), avaliou o estoque de nitrogênio e carbono no solo sob pastagens de capim-massai
manejado em lotação intermitente e submetido a diferentes alturas de pré-pastejo (35; 40; 45 e
50 cm). Esse autor observou efeito linear da altura sobre o armazenamento de nitrogênio, na
camada de 0 a 10 cm, e ainda houve redução nos estoques deste nutriente com o aumento da
altura de pré-pastejo. No entanto esse mesmo autor, não observou efeito das alturas pré-pastejo
para o estoque de carbono do solo.
Com relação a distribuições do carbono e do nitrogênio no perfil do solo, as maiores
concentrações desses elementos acompanham a distribuição do sistema radicular da gramínea
forrageira, ou seja, os maiores estoques são observados nas camadas mais superficiais, (0 a 40
cm) onde concentra-se mais de 70% da raízes das gramíneas forrageiras (Loss et al., 2011;
Beloni et al., 2016; Barros et al., 2017).
Diante do exposto, fica nítida a influência do nitrogênio nas características morfogênicas,
estruturais e químicas das plantas forrageiras, e nas características físicas do solo, que apesar
da inconsistência de resultados, altera o sistema radicular das gramíneas e promove incrementos
substanciais na produtividade de bovinos de corte. Porém, há escassez de informações na
literatura que avaliem o efeito residual do nitrogênio nas plantas forrageiras e no solo, bem
como os efeitos da suspensão da adubação por um determinado período. O estudo desses
manejos no sistema solo/planta/animal pode indicar uma alternativa para diminuir custos com
insumos, mecanização e mão-de-obra, ou ainda, indicar os níveis de perdas produtivas dos
sistemas, quando não adubados.
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4

MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Local do experimento e monitoramento edafoclimático
O experimento foi realizado na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso
Sul. A área experimental apresenta como coordenadas geográficas, latitude 20°27’ S e
longitude 54º37’ W, com altitude média de 530 m acima do nível do mar. O período
experimental foi de 07/11/2017 a 22/05/2018, com duração de 196 dias.
O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é do tipo AW, tropical chuvoso
de savana, com período seco definido de maio a setembro. A precipitação ocorrida na área foi
monitorada durante o período experimental (Figura 2). Os dados climáticos foram extraídos do
banco de dados do INMET (instituto nacional de meteorologia) na estação de Campo Grande,
MS. Para o cálculo do balanço hídrico mensal (Figura 3), foram utilizadas a temperatura média
e a precipitação mensal acumulada e 75 mm de capacidade de armazenamento de água no solo
(CAD).

Figura 2. Precipitação pluviométrica, temperaturas máxima, mínima e média da área
experimental durante o período de avaliações.

Fonte: (INMET, 2018).
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Figura 3. Balanço hídrico mensal durante o período experimental.

Fonte: a partir de Rolim, G.S., (1998).

O solo da área experimental é classificado como Latossolo Vermelho, com teores de
argila entre 30 e 35% (Embrapa, 2013). Antes do início do experimento, o solo foi amostrado
nas camadas de 0-10, 0-20 e 20-40 cm para análise química (Tabela 1).
Tabela 1. Características químicas do solo da área experimental, nas camadas de 0 - 10, 0 - 20
e 20 - 40 cm de profundidade
Camada

pH

Ca++ Mg++ K+ Al+3 H+Al SB

------------ cmolc/dm-3------------

CaCl2
0-10
0-20
20-40

5,7
5,6
5,5

T

2,5
2,4
1,3

1,3
1,2
0,9

0,4 0,02
0,3 0,01
0,2 0,02

3,5
3,1
3,0

T

V

m MO
%

4,1 7,6 4,1 54,2 0,4 4,2
3,9 7,0 3,9 56,0 0,3 3,9
2,4 5,4 2,4 44,9 0,8 2,9

P*
mg/dm-3
8,4
4,9
2,9

Ca++: Cálcio; Mg++: Magnésio; K+: Potássio; Al+3: Alumínio; SB: Soma de base; T: Capacidade de troca catiônica
(CTC) a pH 7,0; t: CTC efetiva; V: saturação por base; m: saturação por alumínio; MO: Matéria orgânica; P*:
Fósforo pelo método - Mehlich -1. Fonte: Embrapa, (2018)

4.2 Condução do ensaio

Os pastos de capim-mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça) foram estabelecidos
em janeiro de 2008 (Blocos I e II) e novembro de 2010 (Bloco III) e utilizados desde então sob
pastejo intermitente com bovinos de corte. A área experimental, de 13,5 ha foi dividida em três
blocos, cada bloco foi subdividido em três módulos de 1,5 ha e estes em seis piquetes de 0,25
ha cada (Figura 4).
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Figura 4. Croqui da área experimental.

Fonte: Araújo, (2015)

Os pastos receberam três doses anuais de nitrogênio na forma de ureia (100, 200 e 300
kg ha-1de N) por três anos consecutivos (2014/20157), 2015/2016 e 2016/2017), além de
adubação de cobertura com 80 kg ha-1 de P2O5 e 80 kg de K2O. A partir das águas de 2017 não
foi utilizada adubação de manutenção, nem nitrogenada, caracterizando a avaliação do efeito
residual das doses de nitrogênio.
Os pastos foram manejados pelo método de pastejo com lotação intermitente e taxa de
lotação variável, com cinco dias de ocupação e 25 dias de descanso nos cinco primeiros ciclos
de pastejo (verão). Já no sexto ciclo (outono) de pastejo, os pastos foram manejados com sete
dias de ocupação e 35 dias de descanso, devido a diminuição da precipitação e a queda de
temperatura (Figura 1). Foram utilizados 54 bovinos machos inteiros da raça Nelore com peso
vivo médio inicial de 205±25,8 kg. Os animais testes permaneceram nos piquetes durante todo
o período experimental, enquanto um número variável de reguladores foi utilizado sempre que
necessário o ajuste de durante o período de ocupação, com base nas variações do acúmulo de
forragem. Os animais tiveram acesso a água e sal mineral ad libitum.
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4.3 Avaliações nos pastos

As avaliações dos pastos foram realizadas em um piquete de cada módulo, a cada ciclo
de pastejo.
A altura do pasto foi determinada utilizando-se uma régua (Figura 5A) graduada em
centímetros em 40 pontos escolhidos aleatoriamente por piquete. A altura do dossel em cada
ponto correspondeu à altura média da curvatura das folhas em torno da régua (Figura 5A).
A massa de forragem foi estimada pelo corte da forragem contida no interior de nove
áreas de 1 m². As amostras foram acondicionadas em sacos de papel (Figura 8B), pesadas e secas
em estufa de ventilação forçada de ar a 55ºC (Figura 5C) até peso constante, quando foram
novamente pesadas para determinação da massa seca de forragem. Para avaliação dos
componentes morfológicos da forragem foram retiradas três subamostras, das amostras colhidas
para a determinação da massa de forragem (Figura 5D). Essas foram separadas em folha (lâmina
foliar), colmo (colmo + bainha) e material morto (Figura 5E).

Figura 5. Avaliação das características estruturais do pasto

A

D

B

E

C

F

(A) medidas de altura; (B) pesagem da subamostra; (C) secagem da subamostra em estufa de ventilação forçada;
(D) amostra para separação dos componentes morfológicos; (E) componentes morfológicos separados; (F)
secagem dos componentes morfológicos em estufa de ventilação forçada. Fonte: Gurgel, A.L.C., (2019).

Após a separação, os componentes foram secos em estufa de maneira análoga à descrita
acima (Figura 5F) para determinações das massas e percentuais dos componentes morfológicos.
A relação folha:colmo foi o produto da massa de folha pela massa de colmo. A taxa de acúmulo
de forragem foi calculada pela diferença entre a massa de forragem no pré-pastejo atual e no
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pós-pastejo anterior, considerando-se apenas a porção verde (folha e colmo), dividida pelo
número de dias entre as amostragens
As amostras de folha e colmo obtidas no pré-pastejo foram moídas em moinho de facas
a 1mm (Figura 6A) e posteriormente analisadas (Figura 6B) para a estimativa dos teores de
proteína bruta, fibra em detergente neutro, digestibilidade in vitro da matéria orgânica e lignina
em detergente ácido, utilizando-se o sistema de Espectrofotometria de Reflectância no
Infravermelho Proximal (NIRS) (Figura 6C), de acordo com os procedimentos de Merten et al.
(1985).

Figura 6. Avaliação do valor nutritivo

A

B

C

(A) moinho de facas; (B) preparação da amostra; (C) NIRS. Fonte: Gurgel, A.L.C., (2019).

4.4 Avaliações dos animais

Os animais avaliadores e reguladores foram pesados a cada 56 dias. O ajuste da taxa de
lotação foi feito semanalmente em função da altura de pós-pastejo. A taxa de lotação foi
calculada como o produto do peso médio dos animais-teste e dos animais-reguladores pelo
número de dias que os mesmos permaneceram no módulo experimental, de acordo com
Petersen & Lucas Jr. (1968).
O ganho de peso médio diário foi calculado pela diferença de peso dos animais
avaliadores entre o início e final do período experimental, dividida pelos 196 dias. O ganho de
peso animal por hectare (kg/ha) foi obtido multiplicando-se o ganho médio diário dos animaisteste pela taxa de lotação média do período experimental.
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4.5 Avaliações no solo

A densidade do solo foi avaliada conforme metodologia descrita pela Embrapa (2017).
Foram escavadas trincheiras medindo 60 cm de profundidade em dois piquetes por módulo
(Figura 7A). Oito amostras em cada trincheira foram coletadas, quatro sob e quatro entre as
touceiras, nas profundidades: 0–10; 10–20; 20–30 e 30–40 cm (Figura 7B), totalizando 48
amostras por tratamento. Para a coleta, foram utilizados cilindros (anéis) volumétricos de 100
cm3 (Figura 7C).

Figura 7. Coleta para determinação da densidade do solo

A

B

C

(A) trincheira aberta; (B) marcação em cada profundidade; (C) anéis de coleta fixados no solo. Fonte: Gurgel,
A.L.C., (2019).

A resistência do solo à penetração (RP) foi obtida no pré e pós-pastejo por leitura direta,
realizada no medidor automatizado de compactação do solo PenetroLOG – medidor eletrônico
de compactação do solo da marca FALKER, modelo PLG 1020 (Figura 8C), em 10 pontos em
dois piquetes de cada módulo (Figuras 8 A e B). Também foi coletada uma amostra de solo por
módulo nas profundidades de 0–10; 10–20; 20–30 e 30–40 cm, para determinação da umidade
do solo no momento da leitura, para posterior correção dos valores de RP (Busscher et al.,
1997). Os dados obtidos em KPa foram convertidos para resistência do solo à penetração (MPa).

Figura 8. Avaliação de resistência mecânica do solo à penetração

A

B

C

(A e B): Avaliação de resistência mecânica do solo à penetração: (C) dados brutos extraídos do PenetroLOG .
Fonte: Gurgel, A.L.C., (2019).
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Para avaliação da densidade e da massa seca de raízes foram coletadas oito amostras em
dois piquetes de cada módulo, quatro sob as touceiras e quatro entre as touceiras. Cada amostra
foi subamostrada nas profundidades: 0–10; 10–20; 20–30 e 30–40 cm (Figura 9A). Para a coleta
foi utilizado um trado cilíndrico com 4,8 cm de diâmetro e 10 cm de altura (Figura 9B).
Posteriormente, as amostras de solo úmido + raiz, foram acondicionadas em sacos plásticos
identificados.
Para a separação das raízes do solo as amostras foram depositadas em peneiras com telas
de 2 e 1 mm sob uma corrente suave de água (Figura 9C). As raízes foram secas em estufa a
60-65oC por 72 horas e pesadas para determinação do teor de MS. Para a avaliação da umidade
do solo foi coletada uma amostra deformada de solo por módulo, conforme metodologia
descrita em Embrapa (2017). Os valores de umidade do solo foram utilizados para o ajuste dos
cálculos de densidade de massa seca (kg m-3), massa seca de raízes (kg ha-1), e a distribuição
percentual da massa de raiz no perfil do solo.

Figura 9. Coleta de raiz

A

B

C

(A) amostragem no campo; (B) trado utilizado na coleta; (C) separação das raízes do solo. Fonte: Gurgel, A.L.C.,
(2019).

Para determinação do estoque de carbono e nitrogênio no solo foram escavadas
trincheiras medindo 1 m de profundidade por tratamento e coletadas oito amostras nas
profundidades de 0 a 30 cm e de 30 a 100 cm. A concentração de nitrogênio no solo foi
determinada pelo método de Kjeldahl por destilação a vapor e expressos em percentual da
matéria seca. A concentração de carbono no solo foi obtida por oxidação da matéria orgânica
via úmida com dicromato de potássio em meio sulfúrico, empregando-se como fonte de energia
o calor desprendido do ácido sulfúrico (Embrapa, 2017).
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4.6 Delineamento experimental e análise estatística

O delineamento adotado foi em blocos ao acaso em arranjo em parcelas subdivididas,
para as variáveis relacionadas ao solo (densidade do solo, resistência do solo à penetração,
sistema radicular e estoque de carbono e nitrogênio) o efeito residual das doses de nitrogênio
foi alocado na parcela e as profundidades na sub parcela: Utilizou-se o seguinte modelo: Yijk
= μ + Di + Bj + αij + Pk+(D*P)ik+βijk; Yijk = valor observado na dose i, bloco j, profundidade
k; μ= efeito médio geral; Bj= efeito do bloco J; Di= efeito da dose i, i= 100, 200 e 300; αij=
efeito do erro aleatório atribuído à parcela; Pk= efeito da profundidade k, (DP)ik = efeito da
interação entre dose e profundidade; βijk = erro aleatório atribuído à subparcela.
Para as variáveis relacionadas com o pasto (Acúmulo de forragem, características
estruturais e composição química), o efeito residual das doses de nitrogênio foi alocado na
parcela e os ciclos de pastejo na subparcela. Utilizou-se o seguinte modelo: Yijk = μ + Di + Bj+
αij + Ck+(D*C)ik+βijk; Yijk = valor observado na dose i, bloco j, ciclo k; μ= efeito médio
geral; Bj= efeito do bloco J; Di= efeito da dose i, i= 100, 200 e 300; αij= efeito do erro aleatório
atribuído à parcela; Ck= efeito do ciclo k, k = 1, 2, 3, ...; (DC)ik = efeito da interação entre dose
e ciclo; βijk = erro aleatório atribuído à subparcela.
Para as variáveis relacionadas aos animais (ganho de peso individual e por área e taxa de
lotação), os dados foram submetidos à análise de variância considerando-se um delineamento
em blocos ao acaso. Utilizou-se o seguinte modelo: Yij = μ + Di + Bj + αij, em que: YijK=
valor observado na dose i, repetição j; μ= efeito médio geral; Di= efeito da altura i, i= 100, 200
e 300; Bj= efeito do bloco j; αij= efeito do erro aleatório atribuído à repetição j.
Os dados foram submetidos à análise de variância, quando significativos pelo teste F, os
efeitos das fontes de variação e suas interações foram analisados pelo teste de Tukey, a 5% de
significância.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A interação entre o efeito residual do nitrogênio e os ciclos de pastejo não foi significativa
(P>0,05) para as variáveis estruturais do pasto no pré e pós-pastejo. Não houve efeito da
adubação residual do nitrogênio para altura do dossel e massa de material morto (MMM), no
pré-pastejo (Tabela 2). Em nenhuma das doses residuais de N o dossel forrageiro atingiu 90 cm
de altura no pré-pastejo, que para Carnevalli et al. (2006), é o momento em que o pasto de
capim-mombaça intercepta 95% de luz, começa a ocorrer competição pela luz incidente na base
da planta, que desencadeia aumento do acúmulo de colmos e perdas por senescência. Embora
a recomendação de manejo não tenha sido alcançada, devido ao manejo do pastejo adotado
(dias fixos de ocupação e de descando), é possível inferir que não houve acúmulo de colmos e
material morto no dossel forrageiro (Carnevalli et al., 2006), já que as alturas de entrada ficaram
próximas aos 90% de IL (80 cm de altura), recomendada como alternativa de manejo do capimmombaça, por Alvarenga (2015).

Tabela 2. Variáveis estruturais do dossel no pré-pastejo do capim-mombaça sob efeito residual
de nitrogênio
Doses de N (kg ha-1 de N)
Variáveis

EPM

Valor P

75,8

3,98

0,3256

43,4a

2,39

0,0196

3637,6ab

3853,9a 67,24

0,0180

1790,2b

1968,8ab

2181,7a 54,77

0,0185

Massa de colmo (kg ha-1 MS)

578,6b

761,5ab

856,5a

49,76

0,0395

Massa de material morto (kg ha-1 MS)

989,9

905,3

815,3

52,95

0,1798

3,3

2,7

2,7

0,24

0,2038

100

200

300

Altura do dossel (cm)

67,1

75,2

Taxa de acúmulo (kg ha-1 MS dia)

26,7b

36,3ab

Massa de forragem (kg ha-1 MS)

3371,8b

Massa lâmina foliar (kg ha-1 MS)

Lâmina foliar:colmo

Medias seguidas por letras distintas na linha diferem (P<0,05) pelo teste de Tukey. EPM: Erro padrão da média.
Fonte: Gurgel, A.L.C., (2019).

Pastos sob efeito residual de 300 kg ha-1 de N apresentaram maiores taxa de acúmulo de
forragem, massa de forragem (MF), massa de lâmina foliar (MLF) e massa de colmo (MC) do
que aqueles sob efeito residual de 100 kg ha-1 de N. As médias para essas variáveis dos pastos
sob efeito residual de 200 kg ha-1 de N foram semelhantes aos outros dois níveis de N residual
(Tabela 2). Como os pastos foram manejados com dias fixos de ocupação e descanso, os
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resultados de MF, MLF e MC foram reflexo do acúmulo de forragem e do histórico de
fertilidade do solo de acordo com o manejo anterior. O nitrogênio acelera o metabolismo da
planta e aumenta os processos morfogênicos (Basso et al., 2010) e o uso de doses de nitrogênio
mais elevadas promove aumentos nas taxas de aparecimento e de alongamento de folha (Basso
et al., 2010; Paiva et al., 2012). Essas variáveis morfogênicas influenciam diretamente as
variáveis estruturais do pasto (Chapman e Lemaire 1993; Difante et al., 2011) e promovem
incremento no acúmulo de forragem.
A taxa de acúmulo de forragem foi 58,1%, 54,3% e 47,2% inferior, para as doses
residuais de 100, 200 e 300 kg ha-1 de N, respectivamente, quando comparado aos valores
observados por Barbosa (2018), no ano de 2017, quando esses mesmos pastos receberam de
fato essas doses de nitrogênio. Essa menor taxa acúmulo observada nos pastos sob efeito
residual da adubação nitrogenada quando comparado ao ano em que foi adubado, pode ser
explicada pelo efeito direto da adubação nitrogenada na planta forrageira, sendo o nutriente
responsável por incrementos significativos na produção de forragem (Lopes et al., 2013;
Campos et a., 2016; Bernardi et al., 2018). Porém, pastos sob a dose residual de 100 kg ha-1 de
N, apresentaram uma massa de forragem pré- pastejo próxima aos 3000 kg ha-1 de MS
observada por Brâncio et al. (2003) em pastos de capim-mombaça adubado com 50 kg ha-1 de
N e manejo do pastejo semelhante ao adotado nesse experimento. Portanto, o efeito residual de
100 kg ha-1 de N proporcionou uma produção de forragem equivalente ao efeito direto de 50 kg
ha-1 de N.
Não houve efeito das doses residuais de nitrogênio para a relação lâmina foliar:colmo
(Tabela 2). Os pastos sob efeito residual de 200 e 300 kg ha-1 de N apresentaram maiores massas
de lâmina foliar e de colmos, ao passo que os de 100 kg ha-1 de N se comportaram de maneira
contrária, o que justifica a ausência de efeito para a relação lâmina foliar:colmo, já que essa é
o produto da massa de lâmina foliar e massa de colmo.
Não houve efeito das doses residuais de nitrogênio para as porcentagens de folha
(P=0,2575) e colmo (P=0,0919), no pré-pastejo (Figura 10). Este fato pode pelas semelhanças
na altura do dossel forrageiro, não promovendo diferenças nas porcentagens dos componentes.
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Figura 10. Percentual dos componentes morfológicos no pré-pastejo do capim-mombaça sob
efeito residual de nitrogênio.

Medias seguidas por letras distintas na linha diferem (P<0,05) pelo teste de Tukey. EPM: Erro padrão da média.
Fonte: Gurgel, A.L.C., (2019).

O efeito das doses residuais de nitrogênio foi significativo para o percentual de material
morto (P=0,0274). As maiores médias foram observadas nos pastos sob efeito residual de 100
kg, ha-1 de N, e menores nos pastos sob efeito residual de 300 kg, ha-1 de N, com valores
intermediários para o efeito residual de 200 kg ha-1 de N. A menor MF nos pastos sob efeito
residual de 100 kg, ha-1 de N contribuiu para este resultado, uma vez que este componente
representou maior proporção dentro da MF total (Tabela 2).
A porcentagem (P=0,0533) e a massa de colmo (P=0,0516) foram semelhantes ao longo
do período experimental (Tabela 3). Montagner et al. (2012) relataram uma taxa de
alongamento de colmo nas águas de 0,04 e 0,003 (cm/dia) no primeiro e segundo ano de
avaliação, respectivamente, para o capim-mombaça, enquanto que Luna et al. (2014)
observaram uma taxa de alongamento de 0,04 (cm/dia). Esses resultados podem indicar que o
período descanso utilizado foi adequado para o controle da estrutura do dossel forrageiro.
A taxa de acúmulo de forragem (TAF) oscilou durante os meses de avaliação
(P=0,0010). No mês de fevereiro foi observada a maior TAF em relação aos meses de dezembro
e abril, e esses foram semelhantes aos meses de janeiro e março, que por sua vez apresentaram
maiores TAF em relação a observada no mês de maio (Tabela 3). Foi observado efeito dos
meses avaliação para MF (P=0,0010) e altura do dossel (P=0,0093) com os maiores valores
observados nos meses de janeiro e fevereiro. Isso ocorreu porque a taxa de acúmulo de forragem
oscilou entre os meses, promovida pelas variações climáticas (Figuras 2 e 3). Nos meses de
abril, março e maio foram observadas as menores alturas e MF, em decorrência do baixo
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acúmulo de forragem, promovido pelas quedas de temperaturas e os baixos índices
pluviométricos (Figuras 2 e 3).

Tabela 3. Altura do dossel, massa de forragem e composição morfológica no pré-pastejo do
capim-mombaça sob efeito residual de nitrogênio durante os ciclos de pastejo
Meses
Variáveis

EPM
Dez/17

Jan/18

Fev/18

Mar/18

Abr/18

Mai/18

Altura do dossel (cm)

75,2ab

82,6a

83,2a

79,6ab

61,1b

54,3b

5,89

TAF (kg ha-1dia-1)

25,2b

44,8ab

62,2a

40,3ab

20,4b

0,48c

2,38

MF (Kg ha-1 MS)

3697,8ab

4045,2a

4068,2a

3019,4b

3167,8ab

MLF (Kg ha-1 MS)

2635,5a

2295,4ab 2170,1b 1924,4bc 1785,48c

3728,0ab 136,41
1070,5d

86,43

Folha (% da MF)

71,7a

57,13bc

54,1c

64,0b

56,79bc

29,0d

1,75

MC (Kg ha-1 MS)

668,7

761,6

855,9

628,3

678,7

800,0

55,58

Colmo (% da MF)

17,7

18,6

20,7

20,6

21,1

21,2

-1

c

b

1011,9

b

466,7

c

703,6

bc

1857,5

0,93
a

MMM (Kg ha MS)

392,9

988,2

76,17

Material morto (% da MF)

10,6d

24,3b

25,2b

15,39cd

22,0bc

49,9a

1,89

Lâmina foliar: colmo

4,3a

3,2b

2,6b

3,1b

2,7b

1,4c

0,17

Medias seguidas por letras distintas na linha diferem (P<0,05) pelo teste de Tukey. EPM: Erro padrão da média.
Fonte: Gurgel, A.L.C., (2019).

As maiores MLF (P=0,0010) e percentagem de folhas (P=0,0001) foram observadas no
mês de dezembro e as menores, em maio, quando foi constatada redução da precipitação e
temperatura (Figuras 2 e 3). A MMM e o percentual de material morto foram maiores no mês
de maio, sendo que a quantidade de material morto representou cerca de 50% da MF total nesse
período. Este valor poderia indicar uma restrição ao consumo de forragem, devido à ação do
material morto na diminuição da capacidade de apreensão de forragem (Difante et al., 2010).
Porém, o material morto, nessa condição, concentra-se na base da touceira (Euclides et al.,
2015), extrato forrageiro não explorado pelos animais devido o resíduo pós-pastejo adotado.
Não houve efeito das doses residuais de nitrogênio no pós-pastejo para altura do dossel
(P=0,5797), massa de forragem (P=0,2604), massa de lâmina foliar (P=0,1663), massa de
colmo (P=0,0718), massa de material morto (P=0,4259) e relação lâmina foliar:colmo
(P=0,1054),com médias de 49,4 cm, 2822,8 kg ha-1 MS, 891,9 Kg ha-1 MS, 744,5 kg ha-1 MS,
1186,7 kg ha-1 MS e 1,3, respectivamente. Também não houve efeito para os percentuais de
folha (P=0,1858), de colmo (P=0,0672) e de material morto (P=0,7027). Os percentuais médios
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dos componentes morfológicos em relação à massa de forragem foram de 32,1; 26,7 e 41,2%
de folha, colmo e material morto, respectivamente.
Esses resultados são justificados devido à taxa de lotação ter sido ajustada com o objetivo
de rebaixar os pastos para 40-50 cm durante o período de ocupação, conforme recomendado
por Euclides et al. (2015 e 2017) para o capim-mombaça, como meta de altura de pós-pastejo.
Mesmo utilizando dias fixos de ocupação e de descanso o ajuste da taxa de lotação baseado no
controle das condições de saída aconteceu semanalmente. Este ajuste foi imprescindível para o
controle do pastejo, por meio da manutenção das condições estruturais do dossel. Para Briske
et al. (2008) a taxa de lotação é a principal ferramenta quando se maneja pasto em lotação
intermitente.
A altura de pós-pastejo variou em função dos meses de avaliação (P=0,0093) e atingiu o
maior valor em fevereiro, com valor intermediário em janeiro (Tabela 4), alcançando médias
acima da meta estabelecida (40-50 cm). Isso ocorreu devido os maiores acúmulos de forragem
observados nos meses de janeiro e fevereiro (Tabela 3), e o incremento de animais mediante a
ajuste de lotação não foi suficiente, ou seja, seriam necessários mais animais para rebaixarem
os pastos até a meta estabelecida.
A MF no pós-pastejo foi maior no mês de fevereiro (P=0,0001) com valor semelhante
ao observado no mês de maio, e este foi semelhante aos meses de janeiro e dezembro. No mês
de fevereiro, a maior precipitação (Figura 1 e 2) e taxa de acúmulo diário de forragem (Tabela
3) corroboram este resultado. No mês de maio, a massa de forragem foi semelhante aos meses
em que foram observados os maiores acúmulos diário de forragem. O florescimento do capimmombaça, que ocorre neste período promoveu a mudança na estrutura do dossel forrageiro, já
que os perfilhos reprodutivos são mais pesados que os vegetativos (Euclides et al., 2015). Além
disso, esses perfilhos são rejeitados pelos animais provocando incremento na massa de material
morto.
A MLF no pós-pastejo (P=0,0001) decresceu com o avanço dos ciclos promovido pela
diminuição na taxa de acúmulo. Segundo Lopes et al. (2011), a quantidade de folhas
remanescentes indica o nível de pressão de pastejo exercida pelo animal, e a maior massa de
lâmina foliar no pós-pastejo resulta em melhor condição de rebrotação para as plantas, portanto,
tem reflexo no ciclo seguinte.
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Tabela 4. Altura do dossel, massa de forragem e composição morfológica no pós-pastejo do
capim-mombaça sob efeito residual de nitrogênio durante os ciclos de pastejo
Meses
Variáveis
Altura do dossel (cm)

EPM
Dez/17

Jan/18

Fev/18

46,0b

52,8ab

58,8a

Mar/18 Abr/18
45,7b

47,2b

Mai/18
45,7b

2,76

MF (kg ha-1 MS)

2905,1b 3004,6b 3341,3a 2159,4c 2356,2c 3166,9ab 71,98

MLF (kg ha-1 MS)

1073,4a 1213.9a 1065,0a 661,8bc

798.1b

539,1c

53,01

MC (kg ha-1 MS)

684.3b 870,8a

832,6a

683,3b

708,1b

688,1b

35,97

MMM (kg ha-1 MS)

960,9cd 1106,4c 1443,7b

814.3d

855,0cd 1939,6a 65,28

Medias seguidas por letras distintas na linha diferem (P<0,05) pelo teste de tukey. EPM: Erro padrão da média.
Fonte: Gurgel, A.L.C., (2019).

A MC no pós-pastejo foi maior (P=0,0001) em janeiro e fevereiro devido às maiores
alturas de entrada registradas nesse período, reflexo do maior acúmulo de forragem no período
(Tabela 2). A MMM no pós-pastejo foi maior no mês de maio (P=0,0001) esse aumento na
massa de material morto pode ser explicado em parte, pelo florescimento da cultivar, que ocorre
em meados de abril em Campo Grande. Sabe-se que, após o surgimento da inflorescência, cessa
o aparecimento de folhas e ocorre aumento no acúmulo de material morto (Euclides et al.,
2015). O aumento na participação de material morto e consequente redução na massa de folhas
sugerem uma perda de eficiência na produção de forragem com a chegada do período de menor
precipitação e temperatura (Figura 1 e 2).
Não houve interação entre o efeito residual do nitrogênio e os ciclos de pastejo (P>0,05)
para os valores nutritivos da folha e do colmo. Também não houve diferença entre os pastos
sob diferentes doses residuais de nitrogênio para as variáveis associadas ao valor nutritivo
(Tabela 5). Esses resultados podem estar relacionados ao manejo do pasto, principalmente no
tocante à altura do pré-pastejo (Difante et al., 2010), semelhante entre manejos (Tabela 2).
Mudanças na composição química da planta forrageira são frequentemente atribuídas ao
alongamento excessivo do colmo devido ao aumento dos componentes estruturais e redução do
conteúdo celular (Valente et al., 2010; Paula et al., 2012; Emerenciano Neto et al., 2018).
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Tabela 5. Composição química do capim-mombaça sob efeito residual de nitrogênio no prépastejo
Doses de N (kg ha-1 de N)
Variáveis (%)

Média EPM Valor P
100

200

300

------------Folha-----------Proteína Bruta

8,9

9,4

9,7

9,3

0,20

0,1007

Fibra em detergente neutro

74,8

75,1

75,2

75,0

0,35

0,6815

Lignina

2,9

2,9

3,0

2,9

0,04 0,48,04

DIVMO

54,9

55,5

55,5

55,3

0,31

0,3661

------------Colmo-----------Proteína Bruta

4,1

4,5

4,8

4,5

0,18

0,1453

Fibra em detergente neutro

77,3

77,6

76,7

77,2

0,22

0,0950

Lignina

4,1

4,2

4,2

4,2

0,05

0,1471

DIVMO

51,0

51,0

51,4

51,1

0,43

0,3283

EPM: Erro padrão da média. Gurgel, A.L.C., (2019).

O valor nutritivo da folha oscilou em função dos meses de avaliação. Nos meses de
dezembro, janeiro e fevereiro foram observados os maiores teores de proteína bruta e os
menores de fibra em detergente neutro, e lignina em detergente ácido, alterando a
digestibilidade in vitro da matéria orgânica (Tabela 6). O maior acúmulo de forragem nesse
período (Tabela 3) promovido pela maior precipitação pluviométrica (Figuras 2 e 3) justificam
essa resposta. Machado et al. (2008) apontam a disponibilidade de água no solo como um fator
determinante na composição química da planta forrageira, favorecendo um processo de
morfogênese mais intenso, dando origem a tecidos novos, tendo estes um melhor valor nutritivo
e, consequentemente, melhor aproveitamento pelos animais.
A queda de precipitação e consequente déficit hídrico no solo, aliado as baixas
temperaturas (Figuras 2 e 3) a partir dos meses de março, justificam os menores valores de
proteína bruta, e maiores valores da parte menos degradável da fibra nas folhas, nos meses de
março, abril e maio, o que torna esse período mais crítico para a nutrição dos animais.
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Tabela 6. Composição química do capim-mombaça sob efeito residual de nitrogênio sob efeito
residual de nitrogênio durante os ciclos de pastejo
Meses
Variáveis (%)
Dez/17

Jan/18

Fev/18

Mar/18

Abr/18

EPM

Valor P

Mai/18

------------Folha-----------PB

9,8ab

11,4a

9,3ab

8,6b

8,8b

8,0c

0,16

<0,001

FDN

73,9cb

73,3c

75,0b

73,1c

76,8a

78,1a

0,36

<0,001

LDA

2,6c

2,6c

2,9b

3,1ab

3,2a

3,2a

0,04

<0,001

DIVMO

61,0a

58,3b

55,3c

56,1c

51,2d

50,0d

0,51

<0,001

------------Colmo-----------PB

5,2a

5,0a

4,5b

4,5b

3,6c

3,9c

0,11

<0,001

FDN

74,1b

77,4b

77,2ab

77,4ab

78,3a

78,8a

0,32

<0,001

LDA

4,1ab

4,0b

4,1ab

4,1ab

4,1ab

4,3a

0,06

0,0348

DIVMO

55,5a

50,2b

50,8b

48,7b

49,4b

50,5b

0,66

<0,001

MO: matéria orgânica; PB: proteína bruta; FDN: fibra em detergente neutro; FDA: fibra em detergente ácido; LIG:
lignina; DVIMO: digestibilidade in vitro da matéria orgânica; EPM: erro padrão da média. Médias seguidas de
letras distintas na linha diferem entre si pelo teste de tukey (P<0,05). Gurgel, A.L.C., (2019).

A composição química do colmo comportou-se de forma semelhante à da folha, com
maiores teores de proteína bruta e digestibilidade in vitro da matéria orgânica observadas nos
meses de maior precipitação, e maiores valores das frações fibrosas, nos meses característicos
de transição águas-seca. Mesmo que nos meses característicos de águas tenham sido observadas
as maiores alturas do dossel (Tabela 3), o que poderia aumentar as estruturas de sustentação, o
surgimento de tecidos de melhor valor nutritivo (renovação de tecidos), ocasionados pela maior
precipitação (Luna et al., 2014), justifica esses resultados.
O ganho médio diário dos animais nos pastos sob diferentes doses de N residual foi
semelhante (P=0,7647), em média de 0,490 kg dia-1. Esse resultado está associado à semelhança
do valor nutritivo das folhas e dos colmos (Tabela 4) observadas. O ganho médio diário ficou
abaixo do encontrado por Barbosa, (2018), em pastos de capim-mombaça adubados com três
doses de nitrogênio (100, 200 e 300 kg ha-1 de N) no verão de 2017 (0,849 vs. 0,490 kg dia-1).
Provavelmente, o maior desempenho individual registrado por Barbosa (2017) foi consequência
das maiores massas de forragem (6615,0 vs. 3621,1 kg ha-1); teor de proteína nas folhas (11,0
vs. 9,3%) e a raça bovina utilizada (½ Senepol x ½ Caracu vs. Nelore).
A taxa de lotação foi maior para o pasto sob efeito residual de 300 kg ha-1 de N, e menor

41
para o 100 kg ha-1 de N, com valor intermediário para os pastos sob efeito residual de 200 kg
ha-1 de N (Tabela 7). Com a maior taxa de acúmulo de forragem nos pastos sob efeito residual
de 300 kg ha-1 de N (Tabela 2), mais animais foram necessários para manter as metas de altura
pós-pastejo (40-50 cm), com isso, foram observados acréscimos na taxa lotação à medida que
se aumentou o nível residual do nitrogênio.

Tabela 7. Desempenho de bovinos de corte em pastos de capim-mombaça sob efeito residual
do nitrogênio
Doses de N (kg ha-1 de N)
Variáveis

EPM

Valor P

4,0a

0,09

0,0125

691,5a

21,3

0,0108

100

200

300

Taxa de lotação (UA ha-1)*

2,7b

3,1ab

GPA (kg ha-1 de peso vivo)

466,7b

535,9ab

*

Unidade animal (1 UA = 450 kg de peso vivo). GPA: ganho de peso vivo por área. EPM: erro padrão da média.

Médias seguidas de letras distintas na linha diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). Gurgel, A.L.C., (2019).

O GPA foi maior nos pastos sob efeito residual de 300 kg ha-1 de N, menor para o 100
kg ha-1 de N, com valor intermediário para os pastos sob efeito residual de 200 kg ha-1 de N
(Tabela7). Este resultado pode ser atribuído aos valores de taxa de lotação, visto que a
produtividade da pastagem é resultado da combinação do desempenho individual e da taxa de
lotação (Euclides et al., 2009; Difante et al., 2010), e como não houve diferença para o
desempenho individual entre doses de nitrogênio, a tendência observada para taxa de lotação
se repetiu para o ganho de peso vivo por hectare.
A interação entre o efeito residual das doses de nitrogênio e as profundidades não foi
significativa (P=0,3511) para densidade do solo (Ds). Não foi observada diferença entre as
doses residuais de nitrogênio para Ds (P=0,1025), com médias de 1,22 cm-3 e 1,25 g cm-3, sob
e entre as touceiras, respectivamente. Os valores de Ds observados estão abaixo dos 1,40 g cm3

relatados por Souza et al. (2005) como sendo restritivo ao crescimento radicular e à infiltração

de água no solo. Portanto, a Ds não foi fator limitante para a produção da forragem.
Densidades de solo semelhantes foram observados por Fidalski et al. (2008), quando
avaliaram o consórcio de Coast Cross e amendoim forrageiro com diferentes doses anuais de
nitrogênio (0; 100 e 200 kg ha-1de N). Esses autores também não verificaram efeito das doses
de nitrogênio para densidade do solo, mesmo com um incremento de 21,7% na taxa de lotação
promovido pela maior dose de nitrogênio em relação aos pastos sem adubação nitrogenada.
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Houve efeito das profundidades para a densidade do solo, sob (P=0,0056) e entre as
touceiras (P=0,0040). A densidade do solo, sob as touceiras foram iguais para as profundidades
de 0-10 cm e de 10-20 cm, que por sua vez foram maiores que àquela observada na
profundidade de 20-30 e esta maior do que à de 30-40 cm. Já entre as touceiras, a menor
densidade do solo foi observada na profundidade de 30-40 cm, e a maior, na profundidade 010 cm, que por sua vez foi maior que àquela observada na profundidade de 20-30 cm, com valor
intermediário para 10-20 cm. (Figura 11).

Figura 11. Densidade do solo em pasto de capim-mombaça pastejado por bovinos de corte em
diferentes profundidades.

Medias seguidas por letras diferentes diferem (P<0,05) pelo teste de Tukey. Erro padrão da média: 0,016 (sob
touceiras) e 0,014 (fora das touceiras). Fonte: Gurgel, A.L.C., (2019).

Contrapondo aos resultados observados, Fidalski et al. (2008) verificaram menor
densidade do solo na camada superficial. Tais diferenças são atribuídas ao hábito de
crescimento das espécies: a utilização do Panicum maximum (cespitosa) resultou em áreas de
pisoteio entre as touceiras, enquanto que o capim Coast Cross (estolonífera), manteve o solo
permanentemente coberto. Sarmento et al. (2008) trabalhando com adubação nitrogenada com
Panicum maximum cv. IPR-86 Milênio, durante cinco anos, também observaram maior
densidade do solo nas camadas mais superficiais. Segundo Bertol et al. (2000), a camada
superficial do solo (até 30 cm) é a mais alterada em função do pastejo.
A interação entre o efeito residual das doses de nitrogênio e as profundidades do solo
não foi significativa para RP no pré (P=0,9998) e no pós-pastejo (P=0,3477). A RP não diferiu
entre as doses residuais de nitrogênio (P=0.7026) em nenhuma das profundidades no prépastejo (Figura 12A). Houve efeito de profundidades para RP. O maior valor de RP foi obtido
a 10 cm de profundidade (1,8 Mpa), porém esse valor é inferior aos 2,5 MPa descritos por Leão
et al. (2004) como limitante ao crescimento das plantas forrageiras.
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No pós-pastejo, foi observada diferença (P=0,0396) entre as doses residuais de
nitrogênio (Figura 12B) para a resistência do solo à penetração mecânica (RP). No solo que
recebeu 300 kg ha-1 de N por três anos consecutivos foi registrada a maior RP (1,97MPa), com
o maior valor (P=0,0009) observado na camada de 10 cm (3,60MPa). Esse resultado pode ser
associado à maior taxa de lotação utilizada nos pastos com efeito residual da maior dose de N
(Tabela 7), o que provocou maior pisoteio. Para Leão et al. (2000) a taxa de lotação é um fator
determinante no aumento da RP. Apesar da densidade do solo apresentar correlação positiva
com a RP (Conte et al., 2011), o efeito do pisoteio só foi observado na RP, uma vez que essa é
mais sensível ao pisoteio animal do que a densidade do solo em sistemas pecuários (Torres et
al., 2013).

Figura 12. Resistência mecânica do solo à penetração sob efeito residual de doses de adubação
nitrogenada em pastos de capim-mombaça no pré-pastejo (A) e no pós pastejo (B).

A

B

Erro padrão da média: 0,115 (pré-pastejo) e 0,054 (pós-pastejo). Fonte: Gurgel, A.L.C., (2019).

Essa maior resistência na camada de 10 cm no pré, e principalmente, no pós-pastejo está
associada ao o efeito do pisoteio animal nas camadas mais superficiais (Costa et al., 2012). A
pressão exercida por bovinos de 400 a 500 kg de peso vivo durante o pastejo varia de 0,25 MPa
a 0,50 MPa e atingem as camadas de 5 a 10 cm (Proffitt et al., 1993).
Os maiores valores de RP observados no pós-pastejo no solo sob efeito residual de 300
kg ha-1 de N, estão acima dos considerados adequados para o pleno desenvolvimento das raízes
(Leão et al., 2004). Assim, pode-se inferir que o período de descanso adotado (25 dias) foi
suficiente para a descompactação natural do solo. Esse fato demonstra que, mesmo em sistemas
intensivos de produção, o manejo adequado do pasto permite a restauração das condições físicas
ideais (Figura 12A) do solo, para o desenvolvimento da planta forrageira.
A interação entre o efeito residual das doses de nitrogênio e as profundidades do solo
não foi significativa para densidade de raízes (P=0,8303) e massa seca de raízes (P=0,8307).
Não houve efeito das doses residuais de nitrogênio para densidade (P=0,5592) e massa seca de
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raízes (P=0,5613) com valores médios de 2,60 kg m-3 e 2,51 Kg ha-1, 0,941 kg m-3 e 941,2 Kg
ha-1, sob e fora touceiras, respectivamente.
Trabalhos relatam redução no sistema radicular de diferentes cultivares forrageiras em
função do aumento das doses de nitrogênio (Giacomini et al., 2005; Sarmento et al., 2008).
Esses autores atribuem maior relação entre a massa de raiz com a disponibilidade de água no
solo, sendo essa inversamente proporcional à produção de raízes. Beloni et al. (2016), avaliaram
as características do sistema radicular do capim-mombaça adubado com quatro doses anuais de
nitrogênio, 0, 200, 400 e 800 kg ha-1 de N e observaram que a área, diâmetro, comprimento e
densidade de raízes não apresentaram efeitos causados pelos níveis de nitrogênio, o que foi
justificado pelo manejo adequado, onde a altura média do dossel forrageiro após o pastejo foi
de 40 cm e manteve alto índice de área foliar remanescente, o que garantiu o crescimento do
pasto sem comprometer o sistema radicular. Esses resultados corroboram com os dados dessa
pesquisa, onde apesar de trabalhar com dias fixos de ocupação e descanso, a taxa de lotação
sempre foi ajustada para que os animais rebaixassem os pastos para a altura de pós-pastejo de
40 a 50 cm (Euclides et al., 2017) durante os 5 dias de ocupação dos piquetes,
independentemente do efeito residual da dose de nitrogênio.
Houve efeito das profundidades para a densidade de raízes, massa seca e distribuição da
massa de raízes sob e entre touceiras (Tabela 4). Para densidade de raízes, massa seca de raízes
sob as touceiras, os maiores valores foram observados na profundidade de 0-10 cm, que por sua
vez foram maiores que os valores de 10-20 cm, e esses maiores que os de 30-40 cm. Quando
amostrados fora da touceira, a densidade de raízes, massa seca de raízes foram maiores, na
profundidade de 0-10 cm e menores na, profundidade de 30-40 (Tabela 8).
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Tabela 8. Densidade, massa seca e distribuição da massa seca de raízes do capim-mombaça nas
diferentes profundidades sob efeito residual do nitrogênio
Profundidades (cm)
Variáveis

0 – 10

EPM Valor p
10 - 20

20 - 30

30 - 40

------------ sob touceira-----------Densidade de massa seca (kg/m3)

5,62a

2,42b

1,47bc

0,83c

0,277 <0,001

Massa seca de raiz (kg/ha)

5633,0a 2418,4b 1472,6bc

833,0c 0,697 <0,001

Distribuição da massa de raiz (%)

54,91a

8,39c

23,20b

13,49c

1,588 <0,001

------------ fora da touceira---------Densidade de massa seca (kg/m3)

1,37a

0,98b

0,80ab

0,62c

Massa seca de raiz (kg/ha)

1372,3a

976,3b

805,0ab

610,8c 0,378 <0,001

Distribuição da massa de raiz (%)

37,21a

26,63b

20,75c

15,40d

0,078 <0,001

1,22

<0,001

Medias seguidas por letras distintas na linha diferem (P<0,05) pelo teste de Tukey. EPM: Erro padrão da média.
Fonte: Gurgel, A.L.C., (2019).

Em geral, as raízes das gramíneas se concentram nas camadas mais superficiais do solo,
consequência do sistema radicular fasciculado que não atinge grandes profundidades (Beloni et
al., 2016). A concentração das raízes na camada de 0-10 cm de profundidade (Tabela 8) também
pode ter sido influenciada pela maior densidade do solo e resistência penetração (Figuras 11 e
12) nessa camada, devido ao pisoteio pelos animais. A densidade do solo e a resistência
mecânica do solo à penetração diminuem a quantidade de macroporos, e as raízes das plantas
aproveitam os macroporos como caminhos preferenciais para seu crescimento (Sarmento et al.,
2008b). A diminuição da macroporosidade limita o crescimento das raízes até camadas mais
profundas. Esses resultados estão próximos aos encontrados por diversos autores (Sarmento et
al., 2008b; Soares Filho et al., 2013; Beloniet al., 2016; Barros et al., 2017), que relataram uma
concentração de raízes sempre superior a 50% na camada de 0-10 cm.
A interação entre o efeito residual das doses de nitrogênio e as profundidades do solo
não foi significativa para os estoques de carbono e nitrogênio no solo. Não houve efeito das
doses residuais de nitrogênio para os estoques de carbono e nitrogênio (Tabela 3). A ausência
de efeito pode ser resultado do manejo pasto, que promoveu semelhanças nas alturas de pré
(Tabela 4) e pós-pastejo, acarretando em similaridade nas características do sistema radicular,
que é uma das principais formas de estocagem de carbono e nitrogênio em pastagens cultivadas
(Rangel e Silva, 2007; Carneiro et al., 2009; Costa et al., 2009; Silva Júnior et al., 2009; Cardoso
et al., 2010).
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Por outro lado, em áreas de pastagens mal manejadas, ocorre redução na produtividade
primária líquida, isso é atribuída às perdas de matéria orgânica do solo, que representa o
principal estoque de nitrogênio na maioria dos solos brasileiros (Cantarella, 2007) e emissão de
CO2 para atmosfera. Rosendo e Rosa (2012) observaram que em área de pastagem de
Brachiaria manejadas corretamente o estoque de carbono no solo foi de 43,92 Mg/ha, enquanto
o cerrado sob vegetação nativa foi de 38,05 Mg/ha e a pastagem degradada 34,63 Mg/ha na
camada mais superficial, evidenciando o poder sequestrante de carbono de pastagens bem
manejadas.
Tabela 9. Estoque de carbono e nitrogênio em pastos de do capim-mombaça nas diferentes
profundidades sob efeito residual do nitrogênio
Doses de N (kg ha-1 de N)

Profundidades (cm)

Estoque**

Valor P
EPM
DN

P1

DN*P1

100

200

300

0 a 30

0 a 100

Carbono

99,4

96,3

104,1

62,1

142,9

3,90

0,5000 <0,001 0,4708

Nitrogênio

7,3

7,4

8,2

4,1

10,7

0,48

0,5000 <0,001 0,1013

EPM: erro padrão da média. DN: doses de nitrogênio; P1: Profundidades. **Mg/há. Fonte: Gurgel, A.L.C., (2019).

Houve efeito das profundidades para os estoques de carbono e nitrogênio no solo
(Tabela 9), os maiores valores foram observados na profundidade de 0 a 100 cm em decorrência
da maior espessura de solo avaliada, sendo que os valores para essa profundidade
corresponderam ao produto do estoque de carbono e nitrogênio de 0 a 30 cm adicionado os
valores da camada de 30 a 100 cm. Pulrolnik et al. (2009) relataram maiores valores na camada
de 0 a 100 cm, com valores de 150,5 e 8,0 Mg/ha para os estoques de carbono e nitrogênio,
respectivamente, em solo do cerrado implantado com pastagens, corroborando com os valores
encontrados nesse trabalho.
Os valores de carbono e nitrogênio até 30 cm de profundidade corresponderam a 43,5%
e 38,3% dos estoques totais de carbono e nitrogênio, respectivamente. Esses resultados podem
ser explicados pela distribuição das raízes no perfil do solo, pois 80% das raízes estavam
concentradas na camada de 0-30 cm de solo (Tabela 2), o que favoreceu uma elevada deposição
de carbono e nitrogênio na forma de raízes (Rangel e Silva, 2007). Em geral, o sistema radicular
das gramíneas apresenta distribuição regular até um metro de profundidade, com 46% das raízes
na camada superficial do solo (0– 10 cm), 18,6% na camada de 10–20 cm, 22,8% na de 20–40
cm e 12,4% na de 40–100 cm (Teixeira e Bastos, 1989).
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As características físicas do solo, e as características do sistema radicular não foram
influenciadas pelas doses residuais de nitrogênio, demostrando que mesmo em sistemas
intensivos de produção animal, o manejo do pasto e do pastejo anula o efeito do pisoteio na
qualidade do solo e possibilita estoques de carbono e nitrogênio acima dos valores observados
no solo sobre vegetação nativa, Rosendo e Rosa (2012). Portanto, a intensificação racional dos
sistemas pecuários em pastos cultivados não pode ser vista como uma ação antrópica danosa
ao meio.

6

CONCLUSÃO
A suspensão da adubação com nitrogênio por um ano após adubação sequencial por três

anos em pastos de capim-mombaça pastejados bovinos de corte, deve ser adotada em casos
estratégicos. Pois, mesmo existindo efeito residual do N, esse equivale ao efeito direto de uma
aplicação anual de 50 kg ha-1 N.
Recomenda-se a adubação nitrogenada anual da pastagem. Visto que, a taxa de acúmulo
de forragem caiu em média 50% em relação aos anos em que os pastos foram adubados com N,
promovendo um decréscimo na produtividade animal de 55%. Portanto, a maior produtividade
promovida pelo o efeito direto da adubação com nitrogênio, provavelmente compensa a
“economia” promovida pela suspensão por um ano da adubação com o nitrogênio em pastos de
capim-mombaça.
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