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1.RESUMO 

O manejo de pastagens é extremamente importante para o rendimento da 

atividade pecuária e a adubação nitrogenada em cobertura pode proporcionar 

incrementos na produção de matéria seca. Este estudo trata da utilização de 

clorofilômetro portátil para aferição do teor de nitrogênio foliar com e sem adubação 

nitrogenada em Brachiaria brizantha cv. BRS Paiaguás, B. decumbens, B. 

ruziziensis e Panicum maximum cv. Mombaça, para análise dos resultados e 

estabelecimento de correlação entre unidades SPAD obtidas com o clorofilômetro e 

teor de nitrogênio foliar e para utilizar esta informação para recomendação de 

adubação de nitrogênio em cobertura. O experimento encontra-se em 

desenvolvimento. 

 

2.INTRODUÇÃO 

A Panicum maximum cultivar Mombaça é classificada como uma planta 

cespitosa de ciclo anual, com altura média de 1,65m, folhas quebradiças com 

largura média de 3cm e sem cerosidade. A Brachiaria brizantha cv. BRS Paiaguás é 

recomendada para o uso em solos de média produtividade e por não apresentar 

grande resistência a cigarrinha-das-pastagens, não é adequada a área que possuem 

histórico de altas infestações de cigarrinhas.. A B. decumbens é resistente à seca, 

adaptando-se bem nas regiões tropicais úmidas, é pouco tolerante ao frio, porém 

também requer condições do solo com média fertilidade. A  B. ruziziensis pode 

atingir uma altura de 1,5m e com rizomas curtos, folhas macias com 6 a 15mm de 

largura e 10 a 25cm de comprimento, possuindo aspecto aveludo devido à 

quantidade de pelos presentes nas folhas (KLUTHCOUSKI. et al., 2003). 

Para o melhor o rendimento das pastagens aplica-se o nitrogênio com o 

intuito de elevar a produção de matéria seca, disponibilidade de forragem e melhorar 

a capacidade de suporte na área. Para aferir o teor de clorofila presente nas folhas 

existe no mercado um instrumento conhecido como clorofilômetro possui a 

capacidade de aferir de forma indireta e não destrutiva, o teor de clorofila, com base 

nas propriedades óticas das folhas (ARGENTA et al., 2001). 

 

3.OBJETIVOS 

Como o nitrogênio é utilizado na síntese de compostos celulares como a 

clorofila, e considerando-se a especificidade genética das espécies para expressão 



do teor de clorofila, o presente estudo visa através de dois experimentos, analiar o 

teor de clorofila das folhas, usando um clorofilômetro portátil, nas espécies de  

Panicum maximum cv. Mombaça, Brachiaria brizantha cv. BRS Paiaguás, Brachiaria 

decumbes e Brachiara ruziziensis com adubação nitrogenada e sem adubação 

nitrogenada e estabelecer correlação entre o dado de clorofila em unidades SPAD 

(soil plant analysis development) e o teor de nitrogênio folear destas espécies. 

 

4. METODOLOGIA 

 O estudo é conduzido em área experimental da União das Faculdades dos 

Grandes Lagos (UNILAGO) em São José do Rio Preto. Serão conduzidos dois 

experimentos observando o desenvolvimento de pastagens em relação à adubação 

nitrogenada. O experimento 1 foi implantado em 27 de abril de 2015 em uma área 

de 8m², foram semeados quatro parcelas de 1 x 2m. Cada parcela foi semeada com 

uma espécie, sendo: Brachiaria decumbens, B. ruziziensis, Panicum maximum cv 

Mombaça, B. brizantha cv BRS Paiaguás. Antes da implantação deste experimento 

foi realizado uma análise de solo e os resultados foram: 9 mg dm-3 de P; pH CaCl2 

4,6; 14 g dm-3 de M.O.; 3,3; 10; 4; 2,0; 22; 17,3 e 39,3 mmolc dm-3 de K, Ca, Mg, Al, 

H+Al, SB e CTC; V 44%. Cada parcela foi subdividida em 2 duas que constituem 2 

repetições por tratamento. O experimento 2 será implantado no dia 31 de agosto em 

vasos de 6 litros em casa de vegetação localizada na mesma área do experimento 

1. O experimento 2 tratará da implantação das espécies B. brizantha cv. BRS 

Paiaguás e P. maximum cv. Mombaça, os tratamentos serão: 1 BRS Paiaguás com 

adubação nitrogenada,  2 BRS Paiaguás sem adubação nitrogenada, 3 Panicum 

maximum cv Mombaça com adubação nitrogenada, 4 Panicum maximum cv 

Mombaça sem adubação nitrogenada. Com intervalos de 15 em 15 dias  após a 

semeadura serão realizadas avaliações de altura de plantas, número de perfilhos 

por touceira e análise de nitrogênio folear. Os dados de teor de nitrogênio foliar 

serão utilizados para cálculo de dose de aplicação de nitrogênio em cobertura e aos 

45 dias após a semeadura as plantas serão cortadas com podão na altura de 40 cm 

e os tratamentos que constam de adubação com nitrogênio receberão a dose que foi 

calculada. O delineamento experimental será inteiramente casualizado (DIC) 

constituído por 4 tratamentos e 2 repetições no experimento 1 e 8 tratamentos e 2 

repetições no experimento 2. Será realizada análise estatística com teste F para 



saber se houve diferença significativa entre os tratamentos e teste de Tukey a 5% de 

probabilidade para realizar a comparação de médias.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

No experimento 1 foram realizadas no dia 11 e 25 de maio avaliações de 

comprimento de plantas, raiz e folhas. No dia 28 de Agosto será realizada avaliação 

de altura de plantas e nitrogênio foliar utilizando-se um clorofilômetro portátil. 

Através dos resultados obtidos será programada a adubação nitrogenada, o 

resultado será utilizado para o cálculo das doses. Aos 30 dias após a adubação, as 

espécies serão avaliadas quanto ao rendimento através da aferição de altura, 

número de touceira por metro quadrado, matéria seca e nitrogênio folear. Para o 

experimento 2 aos 30 dias após a aplicação do nitrogênio as plantas serão avaliadas 

em relação ao rendimento por meio da aferição de altura, número de perfilhos por 

touceira e teor de nitrogênio foliar. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Na Tabela 1 observa-se resultados de avaliações do experimento 1 aos 14 e 

24 dias após a semeadura (DAS) para a B. brizantha cv BRS Paiaguás e para a B. 

decumbens. 

 

Tabela 1. Comprimento total, comprimento de raiz e comprimento de folhas de B. 

brizantha cv. BRS Paiaguás e B. decumbens aos 14 e 24 DAS. 

 B.brizantha cv. 
BRS Paiaguás 
(14 DAS) 

B.decumbens 
(14 DAS) 

B.brizantha cv. 
BRS Paiaguás 
(24 DAS) 

B.decumbens 
(24 DAS) 

Comprimento 
total (cm) 

10,85 8,80 22,35 28,88 

Comprimento 
de raiz (cm) 

2,85 2,52 4,85 4,80 

Comprimento 
de folhas 

8,00 6,28 17,50 24,08 
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