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RESUMO: O nitrogênio (N) pode aumentar o rendimento de sementes (RS) e componentes 

de rendimento em capim-braquiária (Urochloa decumbens). Este estudo foi conduzido em 

Umuarama-PR, no ciclo de produção de sementes (CPS) do verão-2017 e no CPS do outono-

2018. Os objetivos deste estudo foram avaliar o número de perfilhos vegetativos (NPV), 

número de perfilhos com panícula (NPP), número de perfilhos total (NPT) e o RS em capim-

braquiária para produção de sementes sob efeitos de doses de N aplicadas de forma única ou 

parcelada. O delineamento experimental foi blocos completos ao acaso, em esquema fatorial 

(2,0 x 5,0), com quatro repetições. Os tratamentos consistiram de formas de aplicação (dose 

única e dose parcelada) e de doses de N (0, 30, 60, 90 e 120 kg ha-1), na qual a forma de 

aplicação única de N foi no rebrote inicial e a forma de aplicação parcelada foi no rebrote 

inicial e por volta de 3,0 semanas antes do florescimento. O N elevou o RS, NPP e o NPT.   

 

PALAVRAS-CHAVE: componentes de rendimento, número de perfilhos com panícula, 

Urochloa decumbens. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A agricultura brasileira apresenta alta demanda de sementes de braquiárias devido as 

reformas de pasto frequentes em curto espaço de tempo, ao uso das braquiárias para 

produção de fenos e silagens e em rotações de cultivos anuais para produção de grãos. Sabe-

se que um dos principais fatores para maximizar a produção de sementes das gramíneas 

forrageiras é o manejo da adubação de N (Peres et al., 2010). O N pode influenciar 

componentes da produção associados com o RS, como o NPP, NPV e as sementes por 

inflorescência (Canto et al., 2012). Inúmeros estudos em cereais mostraram que aplicações 

tardias de N podem decrescer o perfilhamento inicial, que por sua vez pode prejudicar a 

emissão de inflorescências e o RS. No Brasil poucos estudos foram conduzidos para 



determinar respostas ao N parcelado na produção de sementes das braquiárias. Em capim-

braquiária, a adubação parcelada de N aplicada no rebrote inicial e previamente ao 

florescimento, comparada à adubação de N em dose única no rebrote inicial, pode manter o 

RS com doses menores de N. Assim, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de 

determinar os efeitos da forma de aplicação e de doses de N sobre o NPV, NPP, NPT e o RS 

em culturas de capim-braquiária. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O estudo abrangeu o CPS do outono (fevereiro – junho de 2017) e o CPS do verão 

(agosto de 2017 – janeiro de 2018) do capim-braquiária. Esse estudo foi implantado no 

campus da Universidade Estadual de Maringá (UEM), em Umuarama, PR. O solo foi 

classificado como LATOSSOLO VERMELHO distrófico. A textura do solo era franco-

arenosa (790 g kg-1 de areia, 30 g kg-1 de silte e 180 g kg-1 de argila). 

O delineamento experimental foi blocos completos ao acaso, em um esquema fatorial 

(2,0 x 5,0), com quatro repetições. Os tratamentos foram formas de aplicação (dose única e 

parcelada) e doses de N (0, 30, 60, 90 e 120 kg ha-1). As doses de N únicas foram aplicadas 

no rebrote inicial e as doses de N fracionadas igualmente foram aplicadas no rebrote inicial 

e por volta de 3,0 semanas antes do florescimento pleno (antese). A fonte de N foi o nitrato 

de amônio granular, o qual foi aplicado nas parcelas manualmente em cobertura e sem 

incorporação ao solo. A área continha 40 parcelas de 25 m2. 

Na colheita fez-se a contagem do NPV, NPP e do NPT com quadro metálico de 1,0 

m2 na porção central da parcela. Para o cálculo do RS multiplicou-se o NPP pelas sementes 

por panícula pela massa de mil sementes. Os dados foram analisados com o programa 

Statistica. Os efeitos significativos da forma de aplicação do N foram determinados usando-

se o Teste F, em nível de 5% de probabilidade de erro. Os efeitos das doses de N, em ambas 

as formas de aplicação da adubação de N, foram testados usando-se equações de regressão 

(linear e quadrática), em nível de 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os tratamentos afetaram significativamente todas as variáveis, com exceção do NPV 

no CPS do verão. No CPS do outono o NPV (y=271,42-1,006x+0,0212x2, R2=0,036, 

P<0,01) e o NPP (y=172,2+1,026x-0,004x2, R2=0,61, P<0,05) se elevaram de maneira 
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quadrática. Entretanto, no CPS do verão, o NPP teve a interação forma de aplicação x dose 

de N significativa, obtendo-se ajuste melhor dos dados com o modelo linear em ambas 

formas de aplicação de N (dose única - y=142,55+1,02x, R2=0,54, P<0,01; dose parcelada – 

y=137,47+0,67x, R2=0,54, P<0,01). O modelo quadrático no CPS do outono 

(y=443,62+0,019x2+0,017x2, R2=0,54, P<0,01) e o modelo linear no CPS do verão 

(y=325,05+0,906x, R2=0,45, P<0,01) se ajustaram melhor a relação entre doses de N e o 

NPT. Houve interação significativa entre formas de aplicação e doses de N no RS no CPS 

do outono (dose única – y=67,63+0,93x, R2=0,79, P<0,01; dose parcelada - y=74,27 

+0,597x+0,0036x2, R2=0,81, P<0,01) e do verão (dose única – y=67,10+1,44x, R2=0,75, 

P<0,01; dose parcelada - y=118,13 +0,479x, R2=0,51, P<0,01). 

Os resultados de NPV, NPP e no NPT diferem daqueles verificados por Gobius et al. 

(2001), que não observou diferenças nestes componentes de rendimento de sementes ao 

submeterem o capim-braquiária a doses de N até 200 kg ha-1 nas condições da Tailândia. Os 

mais altos resultados de NPP foram verificados com dose única e isso pode ser atribuído ao 

fato de que o capim-braquiária exige no rebrote inicial alta dose de N para promover o 

crescimento, perfilhamento e a iniciação floral, os quais podem ser importantes na 

determinação do número de panículas por ocasião da colheita (Catuchi et al., 2017). Esse 

autor, nas condições do Estado de São Paulo, avaliou a braquiária humidícola (Urochloa 

humidicola) para a produção de sementes submetida a adubação de 150 kg N ha-1 de maneira 

parcelada. De maneira geral, o N apresenta efeito positivo sobre o perfilhamento em culturas 

de gramíneas forrageiras. Nesse estudo, constatou-se efeito do N no NPP refletiu-se no RS. 

Tal fato também foi verificado em capim-braquiária cultivado para produção de sementes 

por Canto et al. (2019). No CPS do outono, observou-se que o RS incrementou 42, 39, 126 

e 133%, respectivamente, nas doses de N 30, 60, 90 e 120 kg ha-1, em relação à ausência do 

N.  

 

CONCLUSÕES 

 

A adubação de N em doses menores aplicada de forma parcelada não manteve o RS. 

O incremento de N aumentou o NPV, NPP, NPT e o RS. Os maiores RS foram obtidos com 

a dose de 120 kg N ha-1 aplicada de forma única logo após o corte de rebaixamento quando 

a cultura se encontrava no início da rebrotação.  
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