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RESUMO 

 

SANTOS, Douglas Baracho Oliveira. Potencial produtivo e valor nutritivo do capim faixa 
branca submetido à adubação nitrogenada. Sergipe: UFS, 2016, p. 54 (Dissertação – 
Mestrado em Zootecnia). 

RESUMO: A dificuldade em produzir forragem para atender as necessidades dos ruminantes 
em pastejo acontece devido a problemas climáticos, principalmente nas regiões onde há 
escassez de chuva. Aliado a isso, há pouco conhecimento avaliando gramíneas forrageiras 
adaptadas às condições de déficit hídrico como ocorre na região nordeste do Brasil. Diante 
disso realizou-se este estudo objetivando avaliar o potencial produtivo do capim Faixa Branca 
(Digitaria eriantha Steud. cv. Survenola) quando submetido a níveis de adubação 
nitrogenada. O período experimental teve duração de 365 dias com início em 01 de Agosto de 
2014 e término em 31 de julho de 2015. O experimento foi realizado no laboratório de 
práticas forrageiras em área pertencente ao Departamento de Zootecnia da Universidade 
Federal de Sergipe.  Os tratamentos constituíram-se de cinco doses de nitrogênio (0, 50, 100, 
300 e 600 kg ha-1 ano-1) distribuídos de forma parcelada nas unidades experimentais, 
utilizando-se ureia como fertilizante nitrogenado. O delineamento experimental foi o de 
blocos casualizados, com quatro repetições, totalizando vinte unidades experimentais. As 
adubações nitrogenadas foram parceladas em dez aplicações, realizadas após cada corte da 
forragem. De maneira geral, a elevação na quantidade de nitrogênio aplicada resultou no 
incremento da altura do relvado, interceptação luminosa (IL) e índice de área foliar (IAF) 
decorrentes do incremento na densidade populacional de perfilhos totais (DPT) e basais 
(DPB). A adubação nitrogenada influenciou, positivamente, a taxa de produção de matéria 
seca total (MST), folha (MSF) e colmo (MSC) devido ao incremento na altura do relvado, 
IAF, DPT e DPB. Quanto aos aspectos qualitativos o acúmulo de matéria seca total (AT), 
matéria seca de folha (AF) matéria seca de colmo (AC), densidade volumétrica total e de 
colmo, o incremento no teor proteína bruta, proteína bruta acumulada e nutrientes digestíveis 
totais (NDT) acumulado foram influenciadas pelas doses de nitrogênio ajustando-se a uma 
equação quadrática positiva (P<0,05). A melhoria nas características morfológicas, produtivas 
e qualitativas do capim Faixa Branca atingem valores máximos com doses de nitrogênio em 
torno de 450 kg ha-1. 

Palavras chaves: forragem, manejo, nitrogênio, produtividade 

  



 

 

ABSTRACT 

 

SANTOS, Douglas Baracho Oliveira. Productive potential and nutritional value of grass 

digit subjected to nitrogen fertilization. Sergipe: UFS, 2015, p. 54 (Dissertation - Master of 

Animal Science). 

ABSTRACT: The difficulty in producing forage to meet the needs of grazing ruminants is 
due to weather problems, especially in regions where there is scarcity of rain. Allied to this, 
the little knowledge evaluating forage grasses adapted to drought conditions as in northeastern 
Brazil. Therefore this study was performed to evaluate the productive potential of the grass 
White Band (Digitaria eriantha Steud. Cv. Survenola) when subjected to nitrogen fertilization 
levels. The experimental period of 365 days beginning on August 1, 2014 and ending on July 
31, 2015. The experiment was conducted in the laboratory of forage practices in the area of 
the Department of Animal Science of the Federal University of Sergipe. The treatments 
consisted of five nitrogen rates (0, 50, 100, 300 and 600 kg ha-1 yr-1) distributed in 
installments in the experimental units, using urea as nitrogen fertilizer. The experimental 
design was a randomized block design with four replications, totaling twenty experimental 
units. Nitrogenous fertilizers were divided in ten applications, performed after each cut 
forage. Overall, the increase in the amount of nitrogen applied resulted in increased foliage 
heights, light interception (LI) and leaf area index (LAI) arising from the increase in 
population density of total tillers (DPT) and basal (DPB). Nitrogen fertilization influenced 
positively the total dry matter production rate (MST), leaf (MSF) and stem (MSC) due to 
increase in pitch height, LAI, DPT and DPB. As for the qualitative aspects the accumulation 
of total dry matter (AT), dry matter leaf (AF) dry matter stem (AC), total volumetric density 
and stem the increase in crude protein, accumulated crude protein and total digestible 
nutrients (NDT) accumulated were influenced by nitrogen doses adjusting to a positive 
quadratic equation (P <0.05). the improvement in morphological, productive and qualitative 
characteristics of grass range White reach maximum values with nitrogen levels around 450 
kg ha-1. 

Keywords: forage, management, nitrogen, productivity 
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1. INTRODUÇÃO 

A demanda por produtos de origem animal para consumo humano é crescente no Brasil 

e no mundo. Para a obtenção desses produtos de maneira mais rentável, as criações manejadas 

em pastos são alternativas viáveis para exploração da pecuária com custos de produção 

geralmente menos onerosos. Dessa maneira torna-se importante a manutenção produtiva das 

plantas forrageiras de forma a garantir as propriedades nutricionais satisfatórias para a 

produção de ruminantes, aliada a adaptabilidade das forrageiras às condições edafoclimáticas 

dos sistemas de produção. 

Apesar dos avanços alcançados na exploração agropecuária brasileira, algumas regiões 

ainda carecem de melhorias nas técnicas de manejo e utilização de plantas forrageiras. Na 

região Nordeste do Brasil, os principais entraves para as atividades pecuárias estão ligados a 

fatores climáticos, como déficit hídrico acentuado, distribuição irregular de chuvas, fertilidade 

do solo, entre outros, o que compromete a produtividade da forrageira, afetando 

negativamente a renda das famílias localizadas nessa região. 

O uso de espécies forrageiras adaptadas a estas condições poderiam atenuar o problema 

de déficit alimentar. Entretanto, há uma carência de conhecimento morfofisiológicos de  

espécies forrageiras adaptadas as condições de déficit hídrico brasileira. Dentre as forrageiras 

cultivadas na região nordeste do Brasil tem-se destacado a Digitaria eriantha Steud. cv. 

Survenola (Syn. Digitaria umfolozi), conhecida vulgarmente como capim Faixa Branca. Esta 

gramínea forrageira vem sendo muito utilizada pelos produtores em várias regiões do Estado 

de Sergipe pela sua tolerância as estiagens e veranicos. 

Em adição ao uso de gramíneas adaptadas, a melhoria nas condições de fertilidade do 

solo seria uma forma de garantir uma produtividade superior pela planta, essa prática pode 

melhorar a produção e a distribuição de forragem apresentando a vantagem de facilitar a 

ampliação do sistema de produção de ruminantes. Dentre as melhorias da fertilidade do solo, 

tem-se constatado que o uso de fertilizantes nitrogenados estimula a produtividade de plantas 

forrageiras em decorrência de incremento morfofisiológicos das mesmas garantindo assim 

perenidade da espécie forrageira na pastagem. 

O Capim Faixa Branca apesar de se mostrar uma forrageira adaptada às condições de 

solo e clima do nordeste, e por ser utilizado pelos produtores, ainda é carente de estudos 

científicos a respeito das respostas morfológicas, produtivas e nutricionais. Assim torna-se 

fundamental que estudos mais detalhados sobre a planta sejam realizados nas mais diversas 

condições brasileiras. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.Pastagens no Brasil 

Historicamente, as gramíneas forrageiras têm sido a base da alimentação de ruminantes. 

Essa prática persiste a muitos anos, pelas mentes dos criadores, por ser uma das fontes mais 

baratas de subsidiar a nutrição dos animais e garantir produtividade. Porém, como a forragem 

é a base nesse tipo de produção, alguns problemas como fertilidade do solo, perda de vigor, 

competição com plantas daninhas e até morte das plantas podem surgir. O sistema é mais 

complexo do que se parece e depende da interação de vários fatores como solo, planta, clima, 

animais e o homem (DA SILVA e NASCIMENTO Jr., 2007) 

No Brasil, a grande utilização das pastagens deve-se a vasta extensão territorial, uso de 

gramíneas adaptadas e altamente produtivas, além de condições climáticas menos 

desfavoráveis ao desenvolvimento das plantas forrageiras. Um dos principais desafios dos 

produtores brasileiros é intensificar os ganhos produtivos, pois ainda existe resistência, 

banalização ou erro no uso de técnicas de manejos que promoveriam avanços produtivos no 

setor. Aliado a isso, existem problemas comuns para os criadores em algumas regiões do país 

como degradação das pastagens, problemas com a qualidade física e química do solo, além da 

escassez das chuvas. 

O curto período chuvoso, a baixa precipitação pluviométrica e a rápida 

evapotranspiração da água no solo da região nordeste, acentua a estacionalidade produtiva das 

forrageiras, bem como reduz a qualidade da forragem na região nordeste. Correa e Santos 

(2006) afirmam que o potencial produtivo das gramíneas forrageiras é dividido em 80% no 

período das chuvas e 20% no período da seca, sendo que tal fato pode não se aplicar da 

mesma forma para o nordeste. Em muitas propriedades a ausência da chuva, ajuda a promover 

além da baixa produção de forragem, a degradação das pastagens, quando aliado ao manejo 

inadequado. 

Casos de degradações das pastagens são muito comuns em todas as regiões do Brasil. 

São geradas principalmente a partir das ações antrópicas, que acarretam no desenvolvimento 

do problema. Segundo Dias Filho (2011) a degradação é caracterizada pela perda de vigor da 

planta, redução de produtividade, perca da qualidade, baixa persistência da planta, 

proliferação de ervas daninhas e consequentemente problemas na estrutura do solo. 

Parte das áreas onde encontra-se as pastagens no Brasil são solos de baixa fertilidade, 

muitas vezes exauridas por culturas agrícolas, limitando o desenvolvimento e produtividade 

das plantas (MARTHA Jr. e VILELA, 2002). Uma das soluções para minimizar a degradação 
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das pastagens e diminuir os riscos da escassez de forragem com ausência de chuvas é a 

utilização de espécies gramíneas adaptadas a baixos índices pluviométricos, pois mantém uma 

boa produção de massa seca em épocas onde outras espécies não estariam sequer 

estabelecidas. 

Pastagens que já iniciaram o processo de degradação podem ser melhoradas com uso de 

fertilizantes agrícolas. Um dos principais nutrientes para a planta é o nitrogênio, esse auxilia 

otimizando o seu desenvolvimento consequentemente o desempenho produtivo de forragem. 

A adubação nitrogenada é eficaz nesses casos, pois provoca melhorias tanto na parte 

econômica, quanto produtiva da propriedade. Segundo Soares Filho et al. (1993) adubações 

com macro e micronutrientes, estando o nitrogênio incluído entre estes, provocará melhoria 

na pastagem, aumentando a produtividade da forrageira. Fagundes et al. (2005) relata que a 

produtividade e desempenho das plantas em muitas situações, são dependentes de fatores 

manipuláveis, daí a importância do manejo em geral com a pastagem. 

De forma geral, a região nordeste tem clima semiárido e tem fatores edafoclimáticas que 

limitam a produção das plantas, desta forma nota-se que muitas práticas de manejo adotadas 

estão fundamentadas em conhecimentos obtidos em outras regiões agropastoris que já foram 

pesquisadas e se encontram difundidas em diversos locais do país. Entretanto, é necessária a 

ampliação dos conhecimentos científicos através de pesquisas, avaliando e verificando as 

características produtivas, morfofisiológicas e químico-bromatológica das espécies mais 

adaptadas às condições da região nordeste brasileira. Postula-se, que o gênero Digitaria 

apresenta-se como uma opção de forrageira adaptada as condições edafoclimáticas desta 

região, em especial a Digitaria eriantha Steud. cv. Survenola. No entanto, há carência de 

pesquisas avaliando o potencial produtivo, qualitativo e adaptativo do gênero Digitaria, 

principalmente na região Nordeste do Brasil. 

 

2.2. Digitaria eriantha Steud. cv. Survenola (Syn. Digitaria umfolozi) 

 

A espécie classifica-se como Reino: Plantae; Filo: Magnoliophita; Classe: Liliopsida; 

Ordem: Poales; Família: Poaceae; Gênero: Digitaria; Espécie: eriantha de acordo com 

(GBIF SECRETARIAT, 2015). Existem cerca de 360 espécies, ocorrendo na Europa, África, 

Ásia, Austrália, Pacífico, América do Norte, América do Sul e Antarctica. No Brasil 

encontram-se cerca de 125 espécies de gramíneas forrageiras desse gênero. Contudo o 

conhecimento a cerca dessa espécie ainda é escasso, especialmente sobre as características 

produtivas, morfológicas e adaptativas de algumas dessas espécies (CLAYTON et al. 2002). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rctica
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O capim Faixa Branca foi recentemente reclassificado, onde a espécie anteriormente 

conhecida como Digitaria umfolozi agora passa a ser conhecida como Digitaria eriantha 

Steud. cv. Survenola (COOK e SCHULTZE-KRAFT, 2015). A fim de se manter 

padronização da nomenclatura e evitar problemas, o nome utilizado deste ponto em diante 

será apenas Capim Faixa Branca. 

O gênero Digitaria é originário do Sul da África, existindo várias espécies e cultivares, 

obtidas através de cruzamentos e seleções espalhadas pelo mundo, o que caracteriza a planta 

como cosmopolita. Os estudos sobre o gênero iniciaram devido à necessidade de se obter 

plantas mais produtivas e resistentes a presença de doenças e pragas que dizimaram pastos no 

decorrer dos tempos. 

Obara et al. (2012) reportam que existem espécies dentro do gênero Digitaria, com 

aptidão forrageira, como é o caso dos capins: Pangola (D. decumbens), Transvala (D. 

decumbens cv. Translava), Suazi (D. swazilandensis), Pangola A-24 (D. pentzii) e os Hibridos 

D. umfolozii e D. pentziana. Essas plantas apresentam qualidades desejáveis pelos pecuaristas 

como rápido estabelecimento na área e uma boa produtividade de matéria seca 

(ARONOVICH et al., 1996). 

Também conhecida vulgarmente como capim Survenola, Pangola peluda, Pangolão e 

Capim Faixa Branca no nordeste, em especial nos Estados de Sergipe e Alagoas. A Digitaria 

eriantha Steud. cv. Survenola é um híbrido obtido pelo cruzamento da Digitaria setivalva 

com Digitaria valida na Universidade da Florida (Gansville, USA) no ano de 1965. Esta 

forrageira destaca-se por se mostrar produtiva em solos de baixa fertilidade e resistência a 

doenças em especial a cochonilha das pastagens (NAVARRO et al., 2005; ARONOVICH et 

al., 1996).  

A Digitaria eriantha Steud. cv. Survenola (Syn. Digitaria umfolozi) é uma espécie 

adaptada às regiões onde ocorre falta de chuva, sendo facilmente encontrada em alguns 

Estados do nordeste. Essa gramínea foi introduzida no Brasil como alternativa a Digitaria 

decumbens, como forma de solucionar as doenças e pragas da espécie e se mantém até hoje 

por suas características de boa resistência e produtividade, sendo uma das plantas forrageiras 

preferidas pelos produtores das regiões mais áridas do nordeste. 

O Capim Faixa Branca está presente nas diversas regiões do Brasil, todo o manejo 

realizado com essa gramínea ocorre de forma empírica, utilizando o conhecimento de outras 

cultivares. A planta tem características que se adaptam aos vários solos e regiões, é perene, e 

possui hábito de crescimento ereto e estolonífero podendo emitir estolões de até dois metros. 

Possui um sistema radicular composto por rizomas, é descrita como resistente a seca, a ataque 
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de pragas e doenças, sendo considerada como responsiva a adubação nitrogenada e fosfatada 

(GUEVARA E ESPINOZA, 2006). Seu plantio só é realizado por muda, possivelmente esse 

pode ser o motivo pela pausa nas pesquisas. 

Uma das características que fazem com que o gênero se adapte bem as condições de 

baixa disponibilidade hídrica é a sua capacidade em reter gotículas de água no ar, 

popularmente conhecido como “orvalho”, isso faz com que a planta consiga sobreviver em 

condições adversas, sobressaindo em relação a outras forrageiras (NAVARRO et al., 2005). 

Quanto a produtividade da gramínea existem alguns poucos relatos de dados em 

experimentos. Guevara e Espinoza (2006) encontraram rendimentos de matéria verde que 

ficam entre 35 a 60 t/ha/ano, e digestibilidade de 54 a 68%. Possivelmente um pasto bem 

manejado formado por essa gramínea teria boa produtividade, e consequentemente boa 

capacidade de suporte, tolerando altas taxas de lotação animal tanto no período de estiagem, 

quanto no período de chuva. Podendo ser bastante responsiva se submetida a altos níveis de 

adubação nitrogenada.  

 

2.3. Adubação nitrogenada 

Os solos brasileiros em sua grande maioria são ácidos e de baixa fertilidade, e 

necessitam de correção da sua fertilidade. Apesar da existência de solos ricos em nutrientes 

esses também se tornam de baixa qualidade por serem altamente explorados no uso de 

culturas agropecuárias, sem reposição de nutrientes. 

Fertilizantes químicos têm sido muito utilizados em plantas no decorrer de pesquisas 

cientificas e até mesmo em campo. Esse manejo serve para complementar a nutrição das 

plantas de acordo com as necessidades e deficiências da mesma. Dentre os nutrientes 

demandados pelas plantas em maior concentração destacam-se Nitrogênio (N), Fósforo (P), 

Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e Enxofre (S), considerados macronutrientes 

primários por serem exigidos em grandes quantidades. Os micronutrientes são elementos 

igualmente importantes, porém exigidos em menores quantidades, o boro, cloro, cobre, ferro, 

manganês, molibdênio e zinco, estes fazem parte das enzimas e têm função reguladora 

(LOPES E GUILHERME, 2007). 

Deve-se existir disponibilidade de nutrientes para que esses não comprometam o 

desenvolvimento fisiológico da planta e posteriormente produtivo. Dentre os principais 

macronutrientes está o nitrogênio, nutriente que está completamente ligado ao 

desenvolvimento de tecidos vegetais e células das plantas. O Nitrogênio é tido como fator 
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limitante para as plantas, por ser componente central das proteínas, ácidos nucleicos, 

hormônios e da clorofila (DIAS FILHO, 2011). 

Isso faz com que o nitrogênio seja um dos principais responsáveis pelo aumento da 

produtividade de forragem em gramíneas, o que altera diretamente a fisiologia e morfologia 

da planta. Porém, o sucesso da fertilização não está somente a disponibilidade de nitrogênio, 

mas a outros fatores como: local, tipo de solo e estação do ano, isso pode provocar uma 

variação entre o teor N posto no solo e o teor de N absorvido (WHITEHEAD, 1995). 

A ausência de N nas plantas é facilmente caracterizada pelo amarelecimento das folhas 

mais velhas. A sua falta provoca a redução da fotossíntese, cessando seu crescimento. Essa 

falta de nitrogênio para as gramíneas, afeta diretamente na produção de biomassa, retardando 

o desenvolvimento produtivo dos ruminantes. É importante ressaltar que apenas o nitrogênio 

proveniente da mineralização da matéria orgânica, na maior parte dos solos brasileiros, não é 

suficiente para suprir as necessidades nutricionais de plantas forrageiras (FAGUNDES  et al., 

2006), o que de certa forma isso explica a necessidade da fertilização das pastagens. Ao testar 

níveis de adubação nitrogenada Andrade et al.(2009), constataram que o gênero Digitaria 

apresentou incrementos de massa seca e características satisfatórias a medida que mais 

nitrogênio era disponibilizado, e outros fatores favoráveis como fornecimento de água. 

O valor nutritivo das forrageiras é influenciado pela disponibilidade de nitrogênio para 

as plantas, como observado por Magalhães et al. (2007), os quais relatam que espécies 

forrageiras sem nenhum tipo de manejo, produzem forragem de baixo valor nutritivo, devido 

a 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 também a 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 na 

melhora do valor nutritivo das forrageiras. Souza (2015) ao trabalhar com o capim Faixa 

Branca constatou que o incremento da adubação nitrogenada provocou melhora estrutural do 

dossel e aumento da produtividade pelo incremento nas taxas de aparecimento de folhas, taxa 

de alongamento de folhas e número de perfilhos. Resultados semelhantes quanto a aumento 

na produtividade e melhoria na estrutura do dossel quando as plantas foram submetidas à 

adubação nitrogenada também pode ser constatado por (FAGUNDES et al., 2006; BONFIM-

SILVA e MONTEIRO 2006; MARANHÃO et al., 2010). Isso demonstra que as respostas à 

adubação nitrogenada são inerentes a cada espécies e são influenciadas ainda por as condições 
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de clima, solo, disponibilidade hídrica e demais condições ambientais, além do manejo 

imposto. Assim torna-se fundamental o estudo das respostas da espécie Faixa Branca quando 

submetido a adubação nitrogenada. 

 

2.4. Composição Químico-Bromatológica 

De forma geral a análise químico-bromatológica consiste em analisar os alimentos 

caracterizando seu valor nutricional. Na produção animal essa atividade serve para auxiliar na 

formulação de dietas, sendo importante o conhecimento do valor nutricional dos alimentos, 

podendo fornecer informações fundamentais para promover a nutrição dos ruminantes. Ao 

determinar-se os teores de matéria seca, proteína bruta, teor energético, vitamina, minerais e 

teores de fibras em detergente neutro e ácido do alimento, pode-se balancear uma dieta que 

promova o aumento da produtividade animal. 

A proteína é um nutriente originado a partir de uma cadeia de aminoácidos, sendo de 

fundamental importância por participar diretamente das funções fisiológicas e principalmente 

da formação do tecido muscular. Nas gramíneas tropicais muitos fatores podem influenciar 

diretamente no teor de proteína da planta. Fatores como idade da forrageira e fertilizações 

químicas das pastagens podem caracterizar a forragem como sendo de boa qualidade. De 

acordo com as pesquisas de VITOR et al. (2009); MISTURA et al. (2007) pode-se observar 

que ao realizar testes com níveis de nitrogênio em capim elefante, o mesmo apresentou 

resultado positivo à adubação nitrogenada, sempre mantendo valores de proteína bruta acima 

de 7% considerado como um valor crítico. 

Muitos trabalhos já foram realizados para verificar os teores de proteínas das mais 

diferentes espécies forrageiras em diferentes locais e situações. Urdaneta et al. (2005) 

determinaram com sua pesquisa que a espécie Digitaria eriantha Steud. cv. Survenola tem 

uma boa adaptabilidade a solos que vão desde texturas arenosas a argilosas, desenvolvem-se 

bem em solos com pH de 4,3 a 6,8 apresentando bons valores proteicos, que vão de 9 a 11% 

PB. 

Outro ponto importante para a nutrição dos ruminantes é a determinação da proteína 

indigestível em detergente ácido (PIDA) e proteína indigestível em detergente neutro (PIDN). 

Nutricionalmente falando o PIDN representa a proteína alocada na parede celular das 

forragens, essa apresenta uma disponibilidade ruminal e intestinal variável, dependendo do 

grau de lignificação da forragem. A proteína indigestível em detergente ácido (PIDA) 

representa a fração da proteína indisponível no rúmen e indigestível no intestino, sendo 

constituída por proteínas associadas à lignina, não podendo ser degradada no rúmen além de 
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não fornecer aminoácidos de absorção no intestino (VAN SOEST, 1994). Apesar de muitas 

pesquisas já terem sido realizadas com gramíneas, não se encontra dados referentes a PIDN e 

PIDA do capim Faixa Branca, sendo necessárias pesquisas profundas nessa área de 

conhecimento. 

A degradabilidade dos alimentos tem grande importância, no que diz respeito a nutrição 

de ruminantes. Através dos compostos fibrosos pode-se definir o nível de aproveitamento de 

cada alimento e com base nisso formular melhor uma dieta. Resende et al. (1995) verificou 

em sua pesquisa que a Fibra em Detergente Neutro (FDN) prediz o potencial de consumo e 

digestibilidade do alimento pelos ruminantes. O FDA difere do FDN sendo este último a 

fração de carboidratos fibrosos que compreendem a celulose em parte degradável a 

hemicelulose e a lignina. O FDA contem uma porção de celulose não degradável e lignina 

basicamente. Pode-se levar em conta que valores de FDA mais elevados baixam o consumo 

da forragem e como consequência retarda o desenvolvimento produtivo. Agnusdei et al. 

(2009), ao verificar os valores das fibras encontrou uma média de 46 a 48% para FDN e 29 a 

32% para FDA em experimento realizado com a Digitaria decumbens. Ainda não existem 

estudos avaliando os respectivos valores para o capim Faixa Branca. 

Forragens de alta qualidade devem fornecer energia, proteína, minerais e vitaminas para 

atender às exigências dos animais em pastejo, por isso a composição química pode ser 

utilizada como característica de qualidade das espécies forrageiras (MISTURA et al., 2007). 

Trabalhos mostram resultados satisfatórios quanto a análises químico-bromatológica do 

gênero Digitaria (HADDAD et al. 1999; ZANINE et al. 2007), no entanto esses valores são 

inexistentes para o capim Faixa Branca por não despertar interesses em pesquisas da área até 

o presente momento. 
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RESUMO 

A gramínea Digitaria eriantha Steud. cv. Survenola vem sendo muito utilizada em 
regiões do nordeste em especial no Estado de Sergipe, por mostrar um desempenho produtivo 
que agrada aos produtores, sendo necessário estudos mais específicos sobre a espécie. Diante 
disso realizou-se este estudo objetivando avaliar o potencial produtivo do capim Faixa Branca 
(Digitaria eriantha Steud. cv. Survenola) quando submetido a níveis de adubação 
nitrogenada. O período experimental teve duração de 365 dias com início em 01 de Agosto de 
2014 e termino em 31 de julho de 2015. Os tratamentos consistiram-se de cinco níveis de 
adubação nitrogenada (0, 50, 100, 300 e 600 kg ha-1). Dispostos em um delineamento 
experimental de blocos casualizados, com quatro repetições. A adubação nitrogenada não 
influenciou (P>0,05) a Taxa de acúmulo de material morto e densidade Populacional de 
Perfilhos aéreos (DPA) tendo as respectivas médias de 2607 kg ha-1 e 119 perfilhos m-2. A 
altura, interceptação luminosa (IL), Índice de Área Foliar (IAF), densidade populacional de 
perfilhos totais (DPT) e basais (DPB), Acúmulo de matéria seca total (MST), folhas (MSF) e 
de colmo (MSC) foram influenciadas pelas doses de nitrogênio ajustando-se a uma equação 
quadrática positiva (P<0,05). De maneira geral, a elevação na quantidade de nitrogênio 
aplicada resultou em melhoria nos valores de altura do relvado, IL e IAF decorrentes do 
incremento na DPT e DPB o que resultou no aumento da produção de MST, MSF e MSC. A 
melhoria nas características produtivas e estruturais do capim Faixa Branca atingem valores 
máximos com doses de nitrogênio em torno de 450 kg ha-1. 

Palavras chaves: forragem, manejo, nitrogênio, produtividade 
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ABSTRACT 

 The grass Digitaria eriantha Steud. cv. Survenola (digit grass) has been largely 
utilized in the Brazilian northeast regions, especially in Sergipe State, for its productive 
performance that satisfies producers, thereby requiring more in-depth research on the species. 
The aim of the present study was to evaluate the productive potential of digit grass subjected 
to nitrogen fertilization levels. The experimental period comprised 360 days, beginning in 
July 2014 and ending in June 2015. Treatments consisted of five levels of nitrogen 
fertilization (0, 50, 100, 300, and 600 kg ha-1) arranged in a randomized-block experimental 
design with four replicates. Nitrogen fertilization did not affect (P>0.05) dead material 
accumulation rate or aerial tillers density (ATD), whose respective mean values were 2607 kg 
ha-1 and 119 tillers m-². Height, light interception (LI), leaf area index (LAI), total tillers 
density (TTD), basal tillers density (BTD), and accumulation rate of total (TDM), leaf 
(LDM), and stem (SDM) dry matter were influenced by the nitrogen levels, fitting a positive 
quadratic equation (P<0.05). Overall, the increase in the amount of nitrogen applied provided 
an improvement in sward height values, LI, and LAI, resulting from the elevation in TTD and 
BTD, which consequently increased production of TDM, LDM, and SDM. Productive and 
structural characteristics of digit grass achieve maximum values with nitrogen levels of 
around 450 kg ha-1. 
 

Keywords: forage, management, nitrogen, productivity 
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1. INTRODUÇÃO 

A Digitaria eriantha Steud. cv. Survenola (Syn. Digitaria umfolozi) é um hibrido obtido 

a partir do cruzamento entre duas espécies, a Digitaria valida e a Digitaria setivalva, na 

universidade da Califórnia (Gansville) em 1965 (ARONOVICH et al., 1996). A gramínea é 

conhecida popularmente como capim Faixa Branca está presente em todo o Brasil, e pode ser 

facilmente encontrada na região nordeste em especial nos Estados de Sergipe e Alagoas. 

O uso do Faixa Branca tem se destacado pela sua produtividade, adaptabilidade e 

resistência aos períodos de estiagens das chuvas devido a esses fatores a espécie vem sendo 

muito utilizado pelos produtores do agreste e semiárido Sergipano e em grande parte do 

nordeste brasileiro. Este capim tem-se mostrado como uma planta adaptada às condições de 

solo e clima nordestinos, esse forrageira tem contribuindo com os sistemas de produção de 

ruminantes. Entretanto, as técnicas de manejos e cultivo, ainda são inexistentes para a espécie, 

havendo uma carência de estudos científicos a respeito das respostas morfológicas, produtivas 

e nutricionais das plantas do capim Faixa Branca. 

Diversos estudos têm demonstrado efeitos positivos no crescimento e desenvolvimento 

de plantas forrageiras adubadas. O nitrogênio estimula a divisão e o alongamento celular. Por 

consequência, têm se registrado elevação nas taxas de alongamento e aparecimento de folhas 

(FAGUNDES et al., 2006a; MARTUSCELLO et al., 2006). Assim como maior renovação de 

tecidos e perfilhos (FAGUNDES, 2006 a e b) o que tem resultado em aumento na quantidade 

de forragem produzida por unidade de área (MAGALHÃES et al., 2007; MARANHÃO et al.,  

2010). Diversos fatores podem afetar o potencial de resposta da planta à adubação, 

especialmente, a genética. Nesse contexto, o conhecimento a cerca da resposta produtiva do 

capim Faixa Branca à adubação nitrogenada no nordeste ainda são escassos, para isso foi 

desenvolvido essa pesquisa. 

A pesquisa foi desenvolvida objetivando avaliar o potencial produtivo do capim Faixa 

Branca, quanto aos níveis de adubação nitrogenada a fim de constituir uma base de 

informações para adotar-se práticas quanto a utilização dessa gramínea. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no laboratório de práticas forrageiras (10°55’53,7’’S 

37°06’18,6’’O) no município de São Cristovão-SE, área pertencente ao Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal de Sergipe. 

O solo da área experimental foi classificado como Neossolo Quartsarênico de textura 

arenosa e relevo plano. Antes do início das avaliações foi realizada a análise de solo da 

camada 0-20 cm de profundidade as seguintes características químicas: pH em H2O = 6,65; P = 

307 mg dm-³ (Melich 1) e K = 110 mg dm-3 (Melich 1); Ca = 2,38 cmolc dm-3; Mg = 2,08 cmolc 

dm-3; H+Al = 0,86 cmolc dm-3; Soma de Base Tocáveis (SB) = 4,79 cmolc dm-3; CTC (pH 

7,0) = 5,65 cmolc dm-3 e Matéria  Orgânica (MO) = 11,9 g dm-3. Em função destes resultados 

não foi necessário à correção da acidez e fertilidade do solo. 

O ensaio teve duração de 365 dias, com inicio em 01 de agosto de 2014 e término em 31 

de julho de 2015. A planta forrageira analisada foi a Digitaria eriantha Steud. cv. Survenola 

(Syn. Digitaria umfolozi), a qual foi implantada em 06/11/2013, por meio de mudas, com 

densidade de 15x15cm entre covas em unidades experimentais de 2,25 m², as quais foram 

mantidas irrigadas e roçadas para adaptação da desfolha até o inicio do experimento. O nível 

de umidade no solo foi monitorado diariamente através de tensiometros com o intuito de 

manter o solo na capacidade de campo, em torno de 50%. Sempre que necessário, as plantas 

foram irrigadas, o objetivo dessa prática era manter o nível de umidade do solo para que a 

planta pudesse demonstrar o seu potencial máximo. Foi realizado um corte de uniformização 

nas unidades experimentais no dia 06/07/2014 e em sequencia realizou-se a aplicação dos 

tratamentos nas mesmas. Os dados climáticos referentes ao período experimental encontram-

se na tabela 1. 

Os tratamentos constituíram-se de cinco doses de nitrogênio (0, 50, 100, 300 e 600 kg 

ha-1 ano-1) distribuídos de forma parcelada nas unidades experimentais, utilizando-se ureia 

como fertilizante nitrogenado. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, 

com quatro repetições, totalizando vinte unidades experimentais. As adubações nitrogenadas 

foram parceladas em dez aplicações, realizadas após cada corte da forragem. Os cortes da 

forragem foram realizados a cada 36 dias a 10 cm acima do solo, totalizando dez cortes no 

experimento. 

A densidade populacional de perfilhos foi estimada utilizando-se uma estrutura metálica 

de 0,25 m2. Essas amostras foram coletadas aleatoriamente sempre após cada corte em cada 

unidade experimental e posteriormente contados o número de perfilhos vivos basais, aéreos e 

totais. 
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Tabela 1 - Médias mensais da temperatura máxima, mínima e média, precipitação pluvial e 

insolação durante o período de Julho de 2014 a junho de 2015. 

Ano Mês 
Precipitação 
média (mm) 

Temperatura (ºC) Insolação 
média Max. Min. Méd. 

2014 

Julho 116,30 28,67 22,31 25,71 6,38 
Agosto 62,90 28,99 22,36 25,74 7,83 

Setembro 38,20 29,29 22,67 25,96 8,25 
Outubro 35,70 30,26 23,29 26,69 8,55 

Novembro 44,30 30,38 23,32 26,85 8,84 
Dezembro 9,00 31,14 23,91 27,37 7,91 

2015 

Janeiro 25,50 31,25 24,49 27,81 9,65 
Fevereiro 38,40 31,23 24,40 27,79 7,89 

Março 44,40 31,21 24,05 27,80 8,54 
Abril 91,60 31,48 24,17 27,90 8,04 
Maio 282,10 30,28 23,41 26,85 6,63 
Junho 149,40 29,32 22,77 25,95 6,54 

Fonte: Estação meteorológica do SEMARH Sergipe. 

 

 A altura do dossel foi mensurada imediatamente antes de cada corte, valendo-se de uma 

régua graduada, foram feitas quatro leituras em pontos aleatórios em cada unidade 

experimental. Posteriormente foram feitas as médias de cada unidade com base nas quatro 

leituras, obtendo-se assim o valor da altura na parcela. 

As avaliações de interceptação luminosa (IL) e do índice de área foliar (IAF) foram 

feitas utilizando-se do analisador de dossel SUNSCAN (Delta-T Devices, Cambridge, 

Inglaterra). Para tanto procedeu-se a leitura em dois pontos de cada parcela. Conforme 

metodologia descrita por Fagundes et al. (1999) a interceptação luminosa das plantas na 

unidade experimental, foi calculada por meio da seguinte formula: 

IL= 
                

Sendo:  

IL: Interceptação luminosa 

IC: Incidência de luz 

LT: Luz transmitida para o Sunscan 

 

Para avaliação do acúmulo de forragem e da composição morfológicas foi colhida uma 

amostra de forragem utilizando uma estrutura retangular metálica de 0,70 m2. Após o corte, as 

amostras de forragem foram acondicionadas em sacos plásticos devidamente numerados e 
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pesados, sendo posteriormente levados para realizar as análises laboratoriais. No laboratório, 

cada amostra pesada foi subdividida em duas subamostras. A primeira subamostra foi pesada, 

e colocada em estufa de ventilação forçada de ar, a 65 ºC, por 72 h, e novamente pesada após 

secagem. A segunda subamostra foi fracionada em lâminas foliares verdes, colmos verdes 

(colmo + bainha foliar) e material morto (folhas mortas). Após a separação, todos os 

componentes foram secos em estufa de ventilação forçada de ar, a 65 ºC, por 72 h, conforme 

AOAC (1980) descrito por Silva e Queiroz (2002). O acúmulo de forragem foi obtido através 

da diferença entre a massa de forragem final pela massa de forragem inicial. 

Para obter-se as taxas de acumulo total (TAT), folha (TAF) colmo (TAC) e material 

morto (TAMM) procedeu-se a soma do acúmulo de forragem (AF) de todos os cortes e 

dividiu-se pelo número de dias transcorridos no experimento, transformando-se para produção 

por hectare obteve-se taxas de acúmulo kg/ha/dia dos distintos componentes morfológicos 

colmo, folha e material total. 

A eficiência da utilização do nitrogênio foi realizada pela subtração entre a produção de 

matéria seca total dos tratamentos que receberam adubação pelo tratamento que não recebeu 

adubação, essa diferença foi dividida pelo valor de incremento de nitrogênio de cada 

tratamento, onde tem-se o valor de matéria seca produzida por quilograma de ureia. 

Os dados experimentais foram analisados, segundo o modelo: 

Y ij = µ + Bi + Nj + eij 

Sendo: 

i = 1, 2, 3 e 4 blocos (aleatória); 

j = 1, 2, 3, 4 e 5 doses de nitrogênio (fixa). 

Em que 

Y ij= observação feita no io bloco, recebendo a jadose de N; 

µ = constante inerente a todas as observações; 

Bi = efeito do io bloco; 

Nj = efeito da ja dose de nitrogênio; e 

eij = erro experimental. 
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A análise de variância dos dados foi realizada, segundo o procedimento PROC ANOVA 

do pacote estatístico SAS, versão 8.0 para Windows (SAS INSTITUTE, 2002). O efeito dos 

níveis de nitrogênio foram avaliados por meio de Analise de Variância considerando-se a 

significância de 5%, quando constatado efeito significativo nas variáveis, as mesmas eram 

submetidas a analise de regressão PROC REG (P<0,05). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A altura das plantas foi influenciada positivamente pela adubação nitrogenada (P<0,05), 

ajustando-se a um modelo quadrático (Figura 1). O ponto de máxima adubação da função 

verificada foi de 473 kg ha-1 de nitrogênio correspondendo a uma altura de 37 cm.  

 

Figura 1 – Altura do capim Faixa Branca em função das doses de nitrogênio. 

 

Com a inserção de nitrogênio no solo via adubação química aumentou a possibilidade 

de ser absorvido pela planta, especialmente, por está associado à condição de solo úmido. 

Uma vez absorvido, o N foi metabolizado pela planta e utilizado em diversas funções como 

incremento de altura (Figura 1). Tal incremento ocorreu devido a divisão e alongamento 

celular (SCHNYDER et al. 2000), o que estimulará o fluxo de tecidos das plantas e 

consequentemente aumentará sua altura em um intervalo de desfolhação fixo 

(CASTAGNARA et al., 2011; MARANHÃO et al., 2010; MOTA et al., 2011). 

Este conhecimento da altura do dossel podem auxiliar as práticas de manejo das 

pastagens através de sua relação com a interceptação 95% da radiação fotossinteticamente 
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ativa. Vale ressaltar que na literatura, o momento em que o dossel intercepta 95% de IL está 

relacionado com determinada altura (BARBOSA et al., 2007; DA SILVA E NASCIMENTO 

Jr., 2007; TRINDADE et al., 2007; PEDREIRA et al., 2007). Desta forma é possível realizar 

o manejo através da adubação, podendo tanto controlar a altura como o número de dias de 

descanso de uma área, aumentando ou reduzindo os níveis de nitrogênio aplicados na 

pastagem. Neste experimento, se o corte da forragem for realizado a cada 36 dias adubados 

com 47,5 kg ha-1 de N em cobertura, o IAF obterá um valor superior ao IAF considerado 

crítico com interceptação de 95% da luz fotossinteticamente ativa o que poderá garantir um 

incremento na produção de forragem. 

Pastos mais altos apresentam maior competição intraespecífica por luz, 

consequentemente apresentam maior interceptação luminosa (SANTOS et al., 2009). A IL foi 

influenciada positivamente pela adubação nitrogenada (P<0,05), ajustando-se a um modelo do 

tipo quadrático com ponto de máxima eficiência técnica na dose de 476 kg ha-1 no qual a IL 

seria de 96,52 (Figura 2). 

 

Figura 2 – Interceptação luminosa do capim Faixa Branca em função das doses de 

nitrogênio. 

 

A IL está diretamente correlacionada com altura e desenvolvimento da planta, nos 

níveis de adubação mais elevados, 600 kg ha-1 de N, as plantas interceptaram 

aproximadamente 12% mais Luz Fotossinteticamente Ativa, se comparado com o tratamento 

que não foi adubado.  
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Possivelmente a adubação nitrogenada promoveu maior acúmulo das partes 

morfológicas da planta e desenvolvimento dos perfilhos, alterando a característica do relvado, 

interferindo de forma direta na interceptação de luz. A altura de relvado tem relação com a 

interceptação luminosa (IL) da planta. Adubações nitrogenadas modificam a fisiologia da 

planta, promovendo o aumento da taxa de acúmulo e ampliando consequentemente as taxas 

fotossintéticas (FAGUNDES et al.,2006b). As plantas aumentaram de altura possivelmente 

por meio da emissão e desenvolvimento de novos perfilhos (Figura 3) e folhas, bem como 

alongamento de folhas e colmos (DA SILVA E NASCIMENTO JÚNIOR, 2007) 

especialmente quando adubadas com nitrogênio (BRAZ et al., 2011).  

A densidade populacional de perfilhos Basais (DPPb) e densidade populacional de 

perfilhos Totais (DPPt) do capim Faixa Branca foram influenciadas positivamente pela 

adubação nitrogenada (P<0,05), ajustando-se a um modelo quadrático (Figura 3).  

 

 

Figura 3 – Densidade Populacional de perfilhos Totais (▲) e basais (■) do capim Faixa 

Branca em função das doses de nitrogênio. 

 

Pela equação da curva da DPPb e DPPt determinou-se que o nível de adubação 

nitrogenada no ponto de máxima eficiência técnica seria de 450 kg ha-1 e 428 kg ha-1 de N 

para os respectivos que corresponde a 547 perfilhos basilares m-2 e 661 perfilhos totais m-2. Já 

a Densidade populacional de perfilhos aéreos (DPPa) não apresentou efeito significativo 

ŶBasal = 384,37 + 0,7215x - 0,0008x²  
R² = 0,85

ŶTotal = 496,43 + 0,7709x -0,0009x² 
R² = 0,84
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(P>0,05) tendo uma média de 119 perfilhos m-2. À medida que a planta emite mais perfilhos, 

ocorre maior produção de massa seca, promovendo o desenvolvimento do dossel. 

Diversos trabalhos de pesquisa tem demonstrado uma relação positiva entre adubação 

nitrogenada e a taxa de aparecimento de folhas em plantas forrageiras (BRAZ et al., 2011; Da 

SILVA et al., 2012; MARTUSCELLO et al., 2015). Cada nova folha surgida representa a 

formação de um novo fitômero e, por conseguinte, uma nova gema axilar (VALENTINE E 

MATTHEW, 1999) que pode ser ativada e formar novos perfilhos. Desta forma, o aumento 

na DPPb e DPPt registrado neste trabalho provavelmente se deve ao estimulo à formação e 

ativação de gemas basais do capim-faixa-branca. 

A DPPb está também diretamente relacionada com altura e desenvolvimento da planta, 

nos níveis de adubação mais elevados, 600 kg ha-1 de N, as plantas aumentaram o número de 

perfilhos basais em aproximadamente 38,2% a mais se comparado com o tratamento que não 

foi adubado. O aumento na disponibilidade de N no solo provoca incremento no número de 

perfilhos. Essa característica possibilita a manutenção da pastagem e concomitantemente a 

renovação populacional de perfilhos.  Martuscello et al. (2006) e Mesquita e Neres (2008) ao 

trabalharem com Panicum verificaram que à adubação nitrogenada incrementou o número de 

perfilhos, e por consequência aumentou o número de folhas. 

O IAF do dossel está relacionado com a área foliar dos perfilhos individuais e o número 

de perfilhos existentes na pastagem. Nesse estudo, a adubação com N aumentou o tamanho 

das plantas (Figura 1), bem como aumentou o DPPb e DPPt (Figura 3) o que resultou em uma 

maior IAF (Figura 4). 

O uso da adubação nitrogenada resultou no aumento da altura de relvado, IL, IAF, DPT 

e DPB à medida que novos perfilhos se desenvolvem, novas folhas são emitidas (SILVA et 

al., 2009), ocasionando uma competição por luz, promovendo o alongamento do colmo e 

consequentemente maior altura do dossel. 
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Figura 4 – Índice de Área Foliar do capim Faixa Branca em função das doses de 

nitrogênio. 

 

Há incremento no IAF com o uso da adubação nitrogenada das plantas, nos níveis de 

adubação mais elevados, 600 kg ha-1 de N, as plantas aumentaram a área foliar em 

aproximadamente 55,8% a mais se comparado com o tratamento que não foi adubado. 

Portanto o incremento na adição de N possibilitou um aumento na DPPt e DPPb, pois a 

medida que novos perfilhos surgem no dossel forrageiro novas folhas são emitidas, 

começando a se implantar o processo de competição entre plantas, onde os perfilhos tendem a 

aumentar de tamanho incrementando o IAF com consequente aumento da IL. 

RODRIGUES et al. (2006) constataram que o incremento de nitrogênio influencia 

positivamente na densidade populacional de perfilhos (DPP), na produção de massa seca e 

índice de área foliar (IAF) das plantas. Tais fatores são de fundamental importância, pois afeta 

de forma direta o desempenho e a produção animal, onde os animais passariam a consumir 

mais folhas. 

O nitrogênio possibilitou possivelmente o maior desenvolvimento nas taxas de 

crescimento e aparecimento de folhas, como já foi evidenciado em pesquisa anteriores, essas 

características alteram os valores de IAF e IL. Folhas são órgãos fotossintetizantes da planta a 

medida que crescem, interceptam  mais  luz, realiza mais fotossíntese e promovem a alteração 

estrutural do relvado (BONFIM-SILVA E MONTEIRO, 2006). 

Ŷ = 3,1836 + 0,0096x - 0,00001x2

R² = 0,99

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

0 100 200 300 400 500 600

In
di

ce
 d

e 
Á

re
a 

Fo
lia

r

Doses de nitrogênio (kg ha-1)



25 

 

Desta forma pode-se inferir que o alto valor IAF encontrado deve-se ao aparecimento de 

folhas aliado ao alongamento e aumento de largura das mesmas, e que esses fatores foram 

possivelmente provocados pelos altos níveis de nitrogênios. Masturcello et al. (2011) 

verificou incremento no alongamento de folha, aparecimento de folhas, aparecimento de 

perfilhos e densidade populacional de perfilhos com aumento dos níveis de adubação, sendo 

estas, modificações estruturais que acarretam maior interceptação luminosa (IAF). Esses 

valores influenciam diretamente nos valores de IAF e posteriormente de acúmulo de massa 

seca total. Segundo Fagundes et al. (2006a) a medida que os níveis de nitrogênio aumentam 

as folhas passam a alongar mais, interceptando mais luz estimulando o aparecimento de folhas 

novas alterando positivamente o valor de IAF, esse desempenho pode ser constatado 

principalmente no período do verão. 

A taxa de acúmulo de material morto (TAMM) não apresentou efeito significativo 

(P>0,05) obtendo uma média de 7 kg ha-1 dia-1 de MS. Porém a TAT, TAF e TAC do capim 

Faixa Branca foram influenciados positivamente pela adubação nitrogenada (P<0,05) 

ajustando-se, respectivamente, a um modelo quadrático (Figura 5). O ponto de máxima 

eficiência técnica foi de 478 kg ha-1 de N para uma TAT de 97,62 kg ha-1 dia-1 de MS total, 

446 kg ha-1 de N para uma TAF de 59,03 kg ha-1 dia-1 de MS foliar e de 503 kg ha-1 de N para 

uma TAC de 28,60 kg ha-1 dia-1 de MS de colmo. Isso nos remete interpretar que a adubação 

com 446 kg ha-1 de N foi a que proporcionou maior taxa de acumulo de folha, presumindo-se 

que nesta adubação teremos valor de IAF, IL e DPB próximos ao ponto de máxima eficiência 

técnica. Aliado a isto nas folhas são encontrados os maiores teores de nutrientes, dentre eles 

proteína e NDT, onde influencia-se diretamente no tamanho e taxa do bocado e enchimento 

do animal. A maior composição de um dossel por lâminas foliares se comparado às outras 

partes morfológicas, tem capacidade de satisfazer as necessidades nutricionais dos animais 

(GONTIJO NETO et al., 2006). 
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Figura 5 – Taxa de acúmulo da matéria seca total (●), folha (■) e colmo (▲) do capim 

Faixa Branca em função das doses de nitrogênio. 

 

A TAF, TAC e TAT está diretamente relacionada com altura e desenvolvimento da 

planta, nos níveis de adubação mais elevados, 600 kg ha-1 de N, as plantas incrementaram em 

15 kg ha-1 dia-1 o acumulo de folha, 11 kg ha-1 dia-1 o acumulo de colmo e 29 kg ha-1 dia-1 o 

acumulo de MS total se comparado com o tratamento que não foi adubado. Portanto o 

incremento na adição de N possibilitou um aumento significativo dos componentes 

morfológicos do capim Faixa Branca que serão utilizados para alimentação dos animais. 

Em níveis de adubações mais elevados, acumula-se mais massa seca total por hectare, 

isso ocorre possivelmente pelo desenvolvimento do tecido vegetal e crescimento celular 

acelerado provocado pela presença do nitrogênio nas principais organelas da espécie 

promovendo o desenvolvimento das partes morfológicas da planta (FAGUNDES, et al., 

2006a). Aliado a alteração nas características morfológicas e estruturais das plantas, tais como 

no aparecimento de folha, alongamento de folha, duração de vida das folhas, relação 

folha:colmo, tamanho final das folhas e densidade de perfilhos provocada pela adição de 

nitrogênio (MESQUITA et al., 2008; MASTURCELLO et al., 2011). 

Batista e Monteiro (2006) atribuem que o maior acúmulo de carboidratos estrutural na 

planta está relacionado à intensidade e aceleração com que as plantas produzem novos tecidos 

e que esses são responsáveis por maior interceptação de luz, consequentemente maior 

produção de MS os quais podem ser incrementados pela adubação nitrogenada.  
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Tabela 2 – Eficiência de utilização do nitrogênio pelo capim Faixa Branca, em função das 

doses de nitrogênio 

Doses de Nitrogênio 

(kg ha-1 de N) 

Produção de biomassa total 

(kg ha-1 de MS) 

Eficiência do uso de Nitrogênio 

(kg de MS kg-1 de N) 

0 23.356 0 

50 25.684 46,6 

100 27.472 41,2 

300 33.343 33,3 

600 33.789 17,4 

 

Verificou-se que à medida que incrementava-se os níveis de adubação nitrogenada as 

respostas em acúmulo de MS tendem a um incremento decrescente na eficiência de utilização 

de nitrogênio (EUN) (Tabela 2). Esse padrão também foi constatado por Fagundes et al. 

(2005) em experimento realizado com Brachiaria decumbens. A utilização de doses elevadas 

de nitrogênio aumenta a possibilidade de perdas por lixiviação e volatilização de nitrogênio 

para o ambiente o que pode explicar os resultados. Adicionalmente, o capim Faixa Branca por 

estar próximo de atingir sua capacidade máxima de utilização de nitrogênio, poderia não 

respondendo positivamente às doses maiores ou algum outro nutriente essencial para o 

crescimento da planta poderia está em déficit, o que impediria respostas ao incremento de 

nitrogênio. Adicionalmente Dias Filho (2011) confirma que práticas de manejos bem 

sucedidas potencializam a fixação e conservação de nitrogênio no solo aumentando a sua 

eficiência de utilização e minimizando as perdas. 

 

4. CONCLUSÃO 

O capim Faixa Branca apresenta incremento no seu potencial produtivo quando 

adubado com nitrogênio. O nível de adubação no qual o capim Faixa Branca apresenta ponto 

de máxima eficiência técnica é de 450 kg ha-1 de nitrogênio por ano. 

 

  



28 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ASSOCIATION OF OFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official metods of analysis of 
AOAC. Washington, 1980. 13.ed, 858p. 

BATISTA, K; MONTEIRO, F.A. Respostas morfológicas e produtivas do capim-Marandu 
adubado com doses combinadas de nitrogênio e enxofre. Revista Brasileira de Zootecnia. 
35(4):1281-1288, 2006. 

BONFIM-DA-SILVA, E. M.; MONTEIRO, F. A. Nitrogênio e enxofre em características 
produtivas do capim-braquiária proveniente de área de pastagem em degradação. Revista 
Brasileira de Zootecnia.35(4):1289-1297, 2006. 

BARBOSA, R. A. et al. Capim-tanzânia submetido a combinações entre intensidades e 
frequência de pastejo. Pesquisa Agropecuária Brasileira.42(3):329-340, 2007. 

BRAZ, T. G. S. et al. Morphogenesis of Tanzania guinea grass under nitrogen doses and plant 
densities. Revista Brasileira de Zootecnia. 40(7):1420-1427, 2011. 

CARNEIRO, B.; PEDREIRA, C. G. S.; DA SILVA, S. C. Estrutura do dossel e acúmulo de 
forragem de Brachiaria brizantha cultivar Xaraés em resposta a estratégias de pastejo. 
Pesquisa Agropecuária Brasileira.42(2):281-287,  2007. 

CASTAGNARA, D.  et al. Valor nutricional e características estruturais de gramíneas 
tropicais sob adubação nitrogenada. Archivos de zootecnia. 60(232):931-942,  2011. 

DA SILVA, S. C.; NASCIMENTO JÚNIOR, D. Avanços na pesquisa com plantas forrageiras 
tropicais em pastagens: características morfofisiológicas e manejo do pastejo. Revista 
Brasilera de Zootecnia, 36 (Suplemento Especial):121-138, 2007. 

DA SILVA, T.  et al. Morfogênese e estrutura de Brachiaria decumbens em resposta ao corte 
e adubação nitrogenada. Archivos de zootecnia.61(233):91-102,  2012. 

FAGUNDES, J. L. et al. Índice de área foliar, interceptação luminosa e acúmulo de forragem 
em pastagens de Cynodon spp. sob diferentes intensidades de pastejo. Scientia Agricola. 
56(4):1141-1150, 1999. 

FAGUNDES, J. L. et al. Acumulo de forragem em pastos de Brachiaria decumbens adubada 
com Nitrogênio. Pesquisa Agropecuária Brasileira. 40(4):397-403, 2005. 

FAGUNDES, J. L.  et al. Características morfogênicas e estruturais do capim-braquiária em 
pastagem adubada com nitrogênio avaliadas nas quatro estações do ano. Revista Brasileira 
de Zootecnia.35(1):21-29,  2006(a). 

FAGUNDES, J. L.  et al. Avaliação das características estruturais do capim-braquiária em 
pastagens adubadas com nitrogênio nas quatro estações do ano. Revista Brasileira de 
Zootecnia.35(1):30-37,  2006(b). 

GONTIJO NETO, M. M. et al. Consumo e tempo de pastejo por novilhos Nelore em 
pastagem de capim-tanzânia sob diferentes ofertas de forragem. Revista Brasileira de 
Zootecnia. 35(1):60-66, 2006. 



29 

 

MAGALHÃES, A. F.  et al. Influência do nitrogênio e do fósforo na produção do capim-
braquiária. Revista Brasileira de Zootecnia.36(5):1240-1246,  2007. 

MARANHÃO, C. M. A. Características produtivas do capim-braquiária submetido a 
intervalos de cortes e adubação nitrogenada durante três estações. Acta Scientiarum. Animal 
Sciences 32(4):375-384, 2010. 

MARTUSCELLO, J. A.  et al. Características morfogênicas e estruturais de capim-massai 
submetido a adubação nitrogenada e desfolhação. Revista Brasileira de 
Zootecnia.35(3):665-671,  2006. 

MARTUSCELLO, J. et al. Produção de biomassa e morfogênese do capim-braquiária 
cultivado sob doses de nitrogênio ou consorciado com leguminosas. Revista Brasileira de 
Saúde e Produção Animal. 12(4):923-934, 2011. 

MARTUSCELLO, J. A. et al. Adubação nitrogenada em capim-massai: morfogênese e 
produção. Ciência Animal Brasileira. 16(1):1-13, 2015. 

MESQUITA, E. E.; NERES, M. A. Morfogênese e composição bromatológica de cultivares 
de" Panicum maximum" em função da adubação nitrogenada. Revista Brasileira de Saúde e 
Produção Animal.9(2):201-209,  2008. 

MOREIRA, L. M. et al. Perfilhamento, acúmulo de forragem e composição bromatológica do 
capim-braquiária adubado com nitrogênio. Revista Brasileira de Zootecnia. 38(9):1675-
1684, 2009. 

MOTA, V. J. G. Lâminas de irrigação e doses de nitrogênio em pastagem de capim-elefante 
no período chuvoso no norte de Minas Gerais. Revista Brasileira de Saúde e Produção 
Animal. 12(4):908-922, 2011. 

PEDREIRA, B. C., PEDREIRA, C. G. S., DA SILVA, S. C. Estrutura do dossel e acúmulo de 
forragem de Brachiaria brizantha cultivar xaraés em resposta a estratégias de pastejo. 
Pesquisa Agropecuária Brasileira. 42(2):281-287, 2007. 

SANTOS, M. E. R.; FONSECA, D. M.; BALBINO, E. M. Capimbraquiária diferido e 
adubado com nitrogênio: produção e características da forragem. Revista Brasileira de 
Zootecnia. 38(4):650-656, 2009. 

SAS INSTITUTE (Cary, United States). http://sasdocs.ucdavis.edu. Access: 20/04/2002. 

SILVA, C. D.  et al. Características morfogênicas e estruturais de duas espécies de braquiária 
adubadas com diferentes doses de nitrogênio. Revista Brasileira de Zootecnia.38(4):657-
661,  2009. 

SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. Análise de alimentos: métodos químicos e biológicos. 
Viçosa, MG. Editora UFV, 2002. 3. Ed. 165p. 

TRINDADE, J. K. et al. Composição morfológica da forragem consumida por bovinos de 
corte durante o rebaixamento do capim-marandu submetido a estratégias de pastejo rotativo. 
Pesquisa Agropecuária Brasiseira. 42(6):883-890, 2007. 



30 

 

VALENTINE, I.; MATTHEW, C. Plant growth, development and yield. In: WHITE, J.; 
HODGSON, J. (Ed.). New Zealand pasture and crop science. Auckland: Oxford University 
Press, 1999. p. 11-27. 

 

  



31 

 

ARTIGO II 

 

 

 

 

 

Valor nutritivo do capim Faixa Branca Submetido à Adubação Nitrogenada 

 

 

 

Artigo escrito conforme as normas da revista Ciência agronômica 

 

 

 

 

 

  



32 

 

RESUMO: As espécies de gramíneas adaptadas vêm sendo muito utilizadas nos Estados de 
Sergipe e Alagoas com objetivo de atender as necessidades nutricionais dos ruminantes em 
pastejo. Diante disso realizou-se este estudo objetivando avaliar o potencial qualitativo do 
capim Faixa Branca (Digitaria eriantha Steud. cv. Survenola) quando submetido a níveis de 
adubação nitrogenada. O período experimental teve duração de 365 dias com início em 
Agosto de 2014 e termino em julho de 2015. Os tratamentos consistiram-se de cinco níveis de 
adubação nitrogenada (0, 50, 100, 300 e 600 kg ha-1). Dispostos em um delineamento 
experimental de blocos casualizados, com quatro repetições. A adubação nitrogenada não 
influenciou (P>0,05) acúmulo de matéria morta (AMM), densidade volúmetrica de folha 
(DVF), densidade volumétrica de material morto (DVMM) e folha (DVF), relação matéria 
verde/matéria morta, relação folha/colmo, fibra em Detergente Neutro (FDN), fibra em 
detergente ácido (FDA), proteína indigestível em detergente neutro (PIDN), proteína 
indigestível em detergente ácido (PIDA), Teor de Nutrientes digestiveis totais (NDT) e 
Digestibilidade da matéria seca (DMS). A altura, acúmulo de massa seca total (AT), massa 
seca de folha (AF), massa seca de colmo (AC), densidade volumétrica total e de colmo, o 
incremento no teor proteína bruta, proteína bruta acumulada e nutrientes digestíveis totais 
(NDT) acumulado foram influenciadas pelas doses de nitrogênio ajustando-se a uma equação 
quadrática positiva (P<0,05). De maneira geral, a elevação na quantidade de nitrogênio 
aplicada alterou características que interferem nas propriedades qualitativas do capim Faixa 
Branca, atingindo respostas máximas com doses de nitrogênio em torno de 450 kg ha-1. 
 
Palavras chaves: forragem, manejo, nitrogênio, produtividade 
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ABSTRACT: Species adapted grasses have been widely used in the States of Sergipe and 
Alagoas in order to meet the nutritional needs of ruminant grazing. Therefore this study was 
performed to evaluate the quality of the grass potential White Band (Digitaria eriantha Steud. 
Cv. Survenola) when subjected to nitrogen fertilization levels. The experiment lasted 360 
days starting in August 2014 and end in July 2015. The treatments up to five levels of 
nitrogen fertilization (0, 50, 100, 300 and 600 kg ha-1).Arranged in a randomized complete 
block design with four replications. Nitrogen fertilization did not influence (P>0.05) 
accumulation of dead matter (AMM), bulk density sheet (DVF), bulk density of dead material 
(DVMM) and leaf (DVF), green matter relationship / dead matter, relationship leaf / stem, 
neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), unavailable protein neutral 
detergent (PIDN) unavailable protein, acid detergent (PIDA) Nutrient Content of total 
digestible (NDT) and digestibility of matter dried (DMS). The height, total dry matter 
accumulation (AT), dry weight of leaf (AF), dry weight of stem (AC), total volumetric 
density and stem the increase in crude protein content, accumulated crude protein and total 
digestible nutrients ( TDN) were influenced by cumulative doses of nitrogen adjusting to a 
positive quadratic (P<0.05). In general, the increase in the amount of nitrogen applied altered 
characteristics that affect the quality of the grass White Range properties, reaching maximal 
responses to nitrogen levels around 450 kg ha-1. 
 
Keywords: forage, management, nitrogen, productivity 
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1. INTRODUÇÃO 

A Digitaria eriantha Steud. cv. Survenola (Syn. Digitaria umfolozi) é um híbrido obtido 

a partir do cruzamento entre duas espécies, a Digitaria valida e a Digitaria setivalva, na 

universidade da Califórnia (Gansville) em 1965 (ARONOVICH et al., 1996). A gramínea é 

conhecida popularmente como capim Faixa Branca e está presente em todo o Brasil. Contudo, 

em função da sua adaptabilidade e resistência a baixa precipitação pluviométrica, o capim 

Faixa Branca tem sido cultivado principalmente nos Estados de Sergipe e Alagoas. Apesar de 

apresentar características interessantes para a produção de forragem nas condições de clima e 

solo nordestino, o conhecimento a cerca do manejo ainda é inexistente para essa espécie 

forrageira. Existe assim uma carência de estudos científicos a respeito das respostas 

produtivas e nutricionais do capim Faixa Branca. 

Incrementos produtivos poderiam ainda ser obtidos via adubação. Estudos têm 

demonstrado efeitos positivos no desenvolvimento de plantas forrageiras adubadas. O 

nitrogênio promove a divisão e o alongamento celular, estimulando assim a renovação de 

tecidos e perfilhos em gramíneas forrageiras (FAGUNDES, 2006) bem como aumentando a 

quantidade de forragem produzida por unidade de área (MAGALHÃES et al., 2007; 

MARANHÃO et al., 2010) e modificando de forma positiva as características ligadas a 

qualidade da forrageira. Estudos realizados demonstram a importância das propriedades 

químico-bromatológica das plantas forrageiras para a nutrição dos ruminantes (COSTA, 

QUEIROGA, PEREIRA, 2009; MACEDO Jr. et al., 2007; ZANINE e MACEDO Jr., 2006). 

A pesquisa foi desenvolvida objetivando avaliar o valor nutritivo do capim Faixa 

Branca quando submetido a níveis de adubação nitrogenada, a fim de constituir uma base de 

informações para adotar-se manejos quanto a utilização dessa gramínea. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no laboratório de práticas forrageiras (10°55’53,7’’S 

37°06’18,6’’O) no município de São Cristovão-SE, área pertencente ao Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal de Sergipe. 

O solo da área experimental foi classificado como Neossolo Quartsarênico de textura 

arenosa e relevo plano. Antes do inicio das avaliações solo da camada foi realizada a análise 

do solo 0-20 cm de profundidade as seguintes características químicas: pH em H2O = 6,65; P = 

307 mg dm-³ (Melich 1) e K = 110 mg dm-3 (Melich 1); Ca = 2,38 cmolc dm-3; Mg = 2,08 cmolc 

dm-3; H+Al = 0,86 cmolc dm-3; Soma de Base Tocáveis (SB) = 4,79 cmolc dm-3; CTC (pH 

7,0) = 5,65 cmolc dm-3 e Matéria Orgânica (MO) = 11,9 g dm-3. Em função destes resultados 

não foi necessário à correção da acidez e fertilidade do solo. 

O ensaio teve duração de 360 dias, com inicio em 01 de agosto de 2014 e término em 31 

de julho 2015. A planta forrageira analisada foi a Digitaria eriantha Steud. cv. Survenola 

(Syn. Digitaria umfolozi), a qual foi implantada em 06/11/2013, por meio de mudas, em 

densidade de 15x15cm entre covas e as unidades experimentais com tamanho de 2,25 m², as 

quais foram mantidas irrigadas e roçadas para adaptação da desfolha até o inicio do 

experimento. O nível de umidade no solo foi monitorado diariamente através de tensiometros 

com o intuito de manter o solo na capacidade de campo, em torno de 50%. Sempre que 

necessário, as plantas foram irrigadas. Foi realizado um corte de uniformização nas unidades 

experimentais no dia 06/07/2014 e em sequencia realizou-se a aplicação dos tratamentos nas 

mesmas. Os dados climáticos referentes ao período experimental encontram-se na Tabela 1. 

Os tratamentos constituíram-se de cinco doses de nitrogênio (0, 50, 100, 300 e 600 kg 

ha ano-1) distribuídos de forma parcelada nas unidades experimentais, utilizando-se ureia 

como fertilizante nitrogenado. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, 

com quatro repetições, totalizando vinte unidades experimentais. As adubações nitrogenadas 

foram parceladas em dez aplicações, realizadas após cada corte da forragem.  

A altura do dossel foi mensurada imediatamente antes de cada corte, valendo-se de uma 

régua graduada, foram feitas quatro leituras em pontos aleatórios em cada unidade 

experimental. Posteriormente, foram feitas as médias de cada unidade com base nas quatro 

leituras, obtendo-se assim o valor médio da altura na parcela. 

 

 

 

 



36 

 

Tabela 1 - Médias mensais da temperatura máxima, mínima e média, precipitação pluvial e 

insolação durante o período de Julho de 2014 a junho de 2015 

Ano Mês 
Precipitação 
média (mm) 

Temperatura Insolação 
média Max. Min. Méd. 

2014 

Julho 116,30 28,67 22,31 25,71 6,38 
Agosto 62,90 28,99 22,36 25,74 7,83 

Setembro 38,20 29,29 22,67 25,96 8,25 
Outubro 35,70 30,26 23,29 26,69 8,55 

Novembro 44,30 30,38 23,32 26,85 8,84 
Dezembro 9,00 31,14 23,91 27,37 7,91 

2015 

Janeiro 25,50 31,25 24,49 27,81 9,65 
Fevereiro 38,40 31,23 24,40 27,79 7,89 

Março 44,40 31,21 24,05 27,80 8,54 
Abril 91,60 31,48 24,17 27,90 8,04 
Maio 282,10 30,28 23,41 26,85 6,63 
Junho 149,40 29,32 22,77 25,95 6,54 

Fonte: Estação meteorológica do SEMARH Sergipe. 

 

Para avaliação do acúmulo de forragem e da composição morfológicas foi colhida uma 

amostra de forragem utilizando uma estrutura retangular metálica de 0,70 m2.Os cortes eram 

realizados em intervalos de 36 dias e feitos a uma altura de 10 cm acima do nível do solo. 

Após o corte, as amostras de forragem foram acondicionadas em sacos plásticos devidamente 

numerados e pesados, sendo posteriormente levados para realizar as análises laboratoriais. No 

laboratório, cada amostra pesada foi subdividida em duas subamostras. A primeira 

subamostra foi pesada, e colocada em estufa de ventilação forçada de ar, a 65 ºC por 72 horas 

e novamente pesada após secagem. A segunda subamostra foi fracionada em lâminas foliares 

verdes, colmos verdes (colmo + bainha foliar) e material morto (folhas mortas). Após a 

separação, todos os componentes foram secos em estufa de ventilação forçada de ar, a 65 ºC, 

por 72 horas conforme metodologias AOAC (1980) descritas por Silva e Queiroz (2002). O 

acúmulo de forragem foi obtido através da diferença entre a massa de forragem final pela 

massa de forragem inicial. 

O acumulo de forragem total, colmo, folha e material morto foram calculados pelo 

somatório obtido dos materiais de todos os cortes. A partir destes dados obteve-se a produção 

de matéria seca por hectare para os respectivos componentes morfológicos, expressando sua 

produção em kg ha ano-1 de MS. Adicionalmente dividiu-se o valor da massa de forragem 

pela altura do dossel correspondente, determinando a densidade volumétrica de forragem, 

expressa como kg ha cm-1 de MS, para folha, colmo, matéria morta e material total. 
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As subamostras não fracionadas, ou seja, contendo todas as partes morfológicas da 

planta foram moídas em moinho tipo Willey com peneira de 1mm, acondicionadas em potes 

plásticos e identificadas, posteriormente foram usadas para determinar os teores de matéria 

seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido 

(FDA), proteína insolúvel em detergente ácido (PIDA) e proteína insolúvel em detergente 

neutro (PIDN), segundo metodologias da AOAC (1980) e descritas por Silva e Queiroz 

(2002). 

Utilizando-se dos dados de FDN e FDA foram estimadas a digestibilidade da matéria 

seca (DMS) através da fórmula DMS (%) = 88,9 – (0,779 x % FDA), segundo (CASTRO 

FILHO et al., 2007) e o nutrientes digestíveis totais (NDT) através da formula NDT (%) = 

99,39 – (0,7641 x % FDN), segundo (CAPELLE et al., 2001). 

A relação folha/colmo foi o resultado da divisão do acumulo total de folhas pelo 

acumulo total de colmo. Para a obtenção da relação material vivo/material morto realizou-se a 

soma do acumulo de folha e colmo dividindo-se pelo material morto acumulado. A 

quantidade de PB acumulada e NDT acumulado (kg ha-1) foi o resultado da multiplicação do 

teor de proteína bruta pela quantidade de biomassa seca acumulada por área e da 

multiplicação do teor de NDT estimado, pela quantidade de biomassa seca acumulada por 

área ambos no período de avaliação. 

Os dados experimentais foram analisados, segundo o modelo: 

Y ij = µ + Bi + Nj + eij 

Sendo: 

i = 1, 2, 3 e 4 repetições (aleatória); 

j = 1, 2, 3, 4 e 5 doses de nitrogênio (fixa). 

 

em que 

Y ij= observação feita no io bloco, recebendo a jadose de N; 

µ = constante inerente a todas as observações; 

Bi = efeito do io bloco; 

Nj = efeito da ja dose de nitrogênio; 

eij = erro experimental. 

 

A análise de variância dos dados foi realizada, segundo o procedimento PROC ANOVA 

do pacote estatístico SAS, versão 8.0 para Windows (SAS INSTITUTE, 2002). O efeito dos 

níveis de nitrogênio e os dados qualitativos do capim Faixa Branca foram avaliados por meio 
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de Analise de Variância considerando-se a significância de 5%. Quando constatado efeito 

significativo nas variáveis, as mesmas foram submetidas a analise de regressão segundo o 

procedimento PROC REG (P<0,05). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A altura das plantas foi influenciada positivamente pela adubação nitrogenada (P<0,05), 

ajustando-se a um modelo quadrático (Figura 1). O ponto de máxima adubação foi de 473 kg 

ha-1 de nitrogênio correspondendo a uma altura de 37 cm.  

 

Figura 1 – Altura do capim Faixa Branca em função das doses de nitrogênio. 

 

À medida que é realizada a adubação nitrogenada os perfilhos se desenvolvem 

aumentando a altura do relvado bem como na produção de matéria seca (CASTAGNARA et 

al., 2011; MARANHÃO et al., 2010 e MOTA et al., 2011). Com nitrogênio disponível no 

solo e umidade constante a planta consegue absorver e atender suas exigências, 

desenvolvendo as partes morfológicas da planta. Isso ocorre, pois o N é o constituinte 

essencial das proteínas e participa diretamente no processo de fotossíntese por meio da 

composição na molécula de clorofila (DIAS FILHO, 2011). Dessa forma torna-se possível 

realizar manejo de campo adequado através da adubação, podendo influenciar a altura do 

dossel e o número de dias de descanso de uma área, aumentando ou reduzindo os níveis de 

nitrogênio aplicados na pastagem. 
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Ao estimular o incremento na altura do dossel ocorre comcomitantemente aparecimento 

e desenvolvimento de novos tecidos contribuindo com o acúmulo de MS da forrageira 

(SOUZA, 2015). Por isso o acúmulo de matéria seca total (AcT), de folhas (AcF) e de colmo 

(AcC) do capim Faixa Branca foram influenciados positivamente pela adubação nitrogenada 

(P<0,05) ajustando-se, respectivamente, a um modelo quadrático (P<0,05) (Figura 2). O 

aumento no acúmulo de MS em relação à adubação nitrogenada pode ser explicado pelo 

incremento na altura do dossel proporcionado por um possível aumento na taxa de 

alongamento de folhas e colmo aliado a mudança na densidade populacional de perfilhos 

(FAGUNDES et al., 2006 a e b). 

 

 

Figura 2 – Acúmulo de matéria seca total (●), folha (■) e colmo (▲) do capim Faixa 

Branca em função das doses de nitrogênio. 

 

A máxima eficiência de utilização da adubação nitrogenada (EUN) para AcT foi de 467 

kg ha-1 de N onde a sua produção chegou a 34.712 kg ha-1 de MS total, a EUN para AcF foi 

de 458 kg ha-1 de N produzindo 21.413 kg ha-1 de MS de folha e a EUN para AcC foi de 

467kg ha-1 de N com produção de 10.053 kg ha-1 de MS de colmo. O AcMM não sofreu 

diferença quanto aos níveis de adubação, mantendo uma média de 2.607 kg ha ano-1.Isso nos 

remete a inferir que a adubação em torno de 458 kg ha-1 de N foi a que proporcionou maior 

taxa de acumulo de folha e, possivelmente, índice de área foliar (IAF) a qual também é o 

componente morfológico que apresenta as melhores correlações com qualidade da forragem. 
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Fagundes et al. (2012) ao avaliar o tifiton 85 sob níveis de adubação verificou um acúmulo de 

MST de 27.375 kg/ha, valor inferior ao encontrado no presente trabalho. Apesar de tratar-se 

de forrageiras distintas, Cynodon spp cv. Titon 85 e Digitaria eriantha Steud. cv. Survenola, 

percebe-se o grande potencial de produção que o capim Faixa Branca tem quando explorado 

em condições adequadas de fertilidade solo e manejo da forrageira. 

O nitrogênio faz parte de todo o sistema químico e fisiológico das plantas, estimulando 

seu desenvolvimento celular. Provocando o densenvolvimento dos perfilhos bem como suas 

folhas e colmo, acumulando carboidratos estruturais. Isso acontece a medida que houver 

incremento de nitrogênio no solo (FAGUNDES et al., 2006; BATISTA E MONTEIRO, 

2006). 

Verificou-se que a densidade volumétrica de colmo (DVC) e da matéria seca total 

(DVT) foram afetadas pela adubação nitrogenada (P<0,05). Constatou-se que o ponto de 

máxima EUN para a DVC foi de 269 kg ha cm-1na dose de 444 kg ha-1 de N, já a máxima 

EUN para a DVT foi de 944 kg ha cm-1 quando a dose atingiu 464 kg ha-1 de N (Figura 3). Os 

dados referente a densidade volúmetrica de folha (DVF) e densidade volumétrica de matéria 

morta (DVMM) não diferiram com os níveis de adubação, obtendo densidades médias de 545 

kg ha cm-1 e 77 kg ha cm-1 respectivamente. 

 

Figura 3 – Densidade volumétrica de matéria seca total (■) e densidade volumétrica de 

colmo (▲) do capim Faixa Branca em função das doses de nitrogênio. 
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O incremento na altura do dossel e no acúmulo de MS influenciaram a DVC e DVT do 

capim faixa branca em decorrência do uso da adubação nitrogenada. Remetendo a interpretar 

que a adubação entre 444 e 464 kg ha-1de N foi a que proporcionou maior densidade 

volumétrica de forragem. Dessa forma presume-se que nesta faixa de adubação nitrogenada 

tem-se maior quantidade de forragem disponível ao consumo dos animais. Santos et al. (2009) 

comentam que a adubação nitrogenada promove o aumento do acúmulo de forragem que 

aliado ao aumento da altura e estabilidade da densidade de perfilhos contribui para incremento 

na densidade volumétrica da forragem. A alteração na densidade volumétrica pode determinar 

mudanças na relação folha:colmo e matéria verde:morta o que poderia interferir no 

comportamento ingestivo dos animais (Gomide e Gomide, 2001). Fato que não foi observado 

no presente trabalho, pois não houve efeito significativo (p>0,05) para esses parâmetros.  

Os teores de FDN (73,38%), FDA (41,36%), PIDN (4,9%), PIDA (5,9%), NDT (43,3%) 

e DMS (56,6%) não apresentaram efeito significativo (P>0,05) para as doses de nitrogênio 

avaliadas. Cabe resssaltar que o material analisado foi todo o material forrageiro coletado 

acima de 10 cm de altura acima do nivel do solo, portanto pode-se verificar que os valores de 

FDN e FDA estão supeiores aos encontrados na literatura (MEDEIROS et al., 2007; 

PALHANO et al., 2007; SANTOS et al., 2009). Desta forma, considerando a existência de 

matéria morta e colmo nessas amostras, esse fator pode ter contribuído para a elevação do teor 

médio de FDA e FDN consequentemente no valor da digestibilidade da matéria seca (DMS) e 

nutrientes digestíveis totais (NDT). Mistura et al. (2007) comentam que a taxa de 

digestibilidade reduz com a elevação das doses de N, uma vez que a taxa decrescimento da 

planta é drasticamente incrementada. Além do N que contribuir para alterar a fenologia da 

planta, que aliado aos fatores climáticos também influem nos teores de FDA e FDN. Segundo 

Van Soest (1994) em condições de elevadas temperaturas apresenta maior lignificação da 

parece celular e atividades metabólicas, o que causa decréscimo no “pool” de metabólitos do 

conteúdo celular. Assim, os produtos fotossintéticos são mais rapidamente convertidos em 

componentes estruturais. 



42 

 

 
Figura 4 – Teor de Proteína Bruta do capim Faixa Branca em função das doses de 

nitrogênio. 

 

 

Figura 5 – Proteína Bruta acumulada no capim Faixa Branca em função das doses de 

nitrogênio. 

 

O teor de proteína bruta (%) e quantidade de proteína bruta acumulada (kg ha-1) do 

capim Faixa Branca foram influenciados positivamente pela adubação nitrogenada (P<0,05) 

ajustando-se, respectivamente, a um modelo quadrático (Figura 4 e 5). O teor de PB no 
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capim Faixa Branca atingiu o ponto de máxima EUN na adubação de 475 kg ha-1 de N 

obtendo-se nesse ponto o teor de 10,81% de PB. Enquanto que a máxima EUN para proteína 

acumulada foi atingida com a adubação de 429 kg ha-1 de N permitindo que a planta 

acumule 3436 kg ha-1 de PB. Esse valor de proteína acumulada é 62% superior, se 

compararmos com o tratamento que não foi adubado com nitrogênio. O efeito da adubação 

nitrogenada na quantidade de proteína acumulada são decorrentes do efeito sinérgico no 

incremento do teor de PB e do aumento da produção de MS total do capim faixa branca. 

Cabe salientar que o efeito da adubação foi mais pronunciado no acúmulo de MS do que 

teores de PB no dossel do Capim Faixa Branca. 

O incremento na quantidade de proteína acumulada foi proporcional às doses de N 

com valores variando 213 (11%), 471 (24%), 1400 (72%) a 1213 (62%) kg ha-1 de PB 

superior ao tratamento sem adubação nitrogenada, respectivamente para a adubação com 50, 

100, 300 e 600 kg ha-1 de N. O incremento na disponibilidade de nitrogênio para o capim 

Faixa Branca possibilitou melhores condições para o desenvolvimento da espécie. Segundo 

Magalhães et al. (2007), a adubação com N aumenta tanto o teor de proteína na folha quanto 

o teor de proteína no colmo, justificando dessa forma o aumento da produção de proteína 

acumulada por hectare. Ao analisar a Proteína Indigestível em Detergente Neutro (PIDN) e 

Proteína Indisgetível em Detergente Ácido (PIDA) no Capim Faixa Branca não verificou-se 

efeito significativo (P>0,05) da adubação nitrogenada, obtendo valores médios  de 4,9% para 

PIDN e 5,9% para PIDA. 

De modo geral discussões referentes à Proteína Bruta (PB) e Nutrientes Digestíveis 

Totais (NDT) acumulados por unidade de área são escassas, quanto às avaliações feitas em 

espécies forrageiras. Entretanto, observou-se que nos níveis de adubações mais elevados 

acumula-se mais MS total por hectare, isso ocorre possivelmente pelo desenvolvimento do 

tecido vegetal e crescimento celular acelerado, provocado pela presença do nitrogênio nas 

principais organelas da espécie promovendo o desenvolvimento das partes morfológicas da 

planta (FAGUNDES, et al. 2006). A adubação nitrogenada pode ter alterado as características 

morfológicas e estruturais das plantas que incrementam o aparecimento de folha, alongamento 

de folha e colmo, tamanho final das folhas e densidade de perfilhos provocado pela adição de 

nitrogênio (SOUZA, 2015). 

Os valores de NDT (%) não apresentaram efeito significativo (P>0,05) para as doses de 

nitrogênio avaliadas. Devido ao incremento na produção de MS total, decorrentes da 

adubação nitrogenada, a quantidade de NDT acumulada sofreu efeito positivo (P<0,05) da 

adubação com Nitrogênio, ajustando-se a um modelo quadrático para produção de NDT/área 
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(Figura 6). Constatou-se que o ponto de máxima EUN para produção foi de 15.079 kg ha de 

NDT na dose de 470 kg ha-1. A utilização da adubação nitrogenada em capim Faixa Branca 

incrementou a produção de NDT (kg ha-1) em 44% quando compara-se o máximo nível de 

adubação com o tratamento que não recebeu adubação. Dados referentes à NDT são 

imprescindíveis na nutrição e alimentação de ruminantes, pois determinam o valor energético 

do alimento, objetivando aperfeiçoar a dieta dos animais (CAPELLE et al., 2001). 

 

 

Figura 6 – Nutrientes Digestíveis Totais acumulado no capim Faixa Branca em função 

das doses de nitrogênio. 

 

De forma geral constatou-se no presente trabalho que a utilização de 458 kg ha-1 de N, 
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melhores resultados de produção de matéria seca e análises qualitativas do capim Faixa 

Branca. Visto que nesse manejo ocorreu um incremento da altura do dossel de plantas, 

estimulando o acumulo de folha, colmo e matéria seca total. Com consequente aumento na 

densidade volumétrica da forragem, teor de PB e acumulo quantitativo de PB e NDT por área 

quando o capim Faixa Branca recebe uma adubação de 450 kg ha-1 de N.  
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4. CONCLUSÃO 

O capim Faixa Branca melhora as suas propriedades qualitativas quando adubado com 

nitrogênio. O nível de adubação no qual o capim Faixa Branca apresenta ponto de máxima 

eficiência técnica é de 450 kg ha-1 de nitrogênio por ano. 
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