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RESUMO
Nitrogênio e enxofre na recuperação de pastagem de capim-Braquiária em degradação em
Neossolo Quartzarênico com expressiva matéria orgânica
O nitrogênio tem sido indispensável na formação, manutenção e recuperação de pastagens
e seu efeito tem mostrado ser dependente do suprimento de enxofre, pela relação desses
nutrientes no metabolismo vegetal. Objetivou-se: a) estudar combinações de doses de nitrogênio
e de enxofre em solo suportando capim-Braquiária (Brachiaria decumbens) em degradação; b)
avaliar o efeito do nitrogênio e do enxofre na eficiência no uso de água pelo capim; c)
caracterizar as formas de nitrogênio e de enxofre no solo, antes, durante e após as adubações
desses nutrientes; d) determinar a influência das combinações desses nutrientes em características
nutricionais e produtivas do capim em recuperação. Coletaram-se amostras com plantas + solo
em cilindros de 15 cm de diâmetro e 20 cm de profundidade num Neossolo Quartzarênico de uma
pastagem em degradação. Utilizaram-se cinco doses de nitrogênio (0; 100; 200; 300 e 400
mg dm-3) e cinco doses de enxofre (0; 10; 20; 30 e 40 mg dm-3), combinadas em estudo de
superfície de resposta baseado em desenho experimental composto central modificado de um
fatorial 52 fracionado. Realizaram-se três cortes nas plantas com intervalos regulares de 30 dias.
O fornecimento simultâneo de nitrogênio e enxofre na adubação aumentou a área foliar e a
produção de massa seca, o número de perfilhos e melhorou a eficiência no uso de água pelo
capim. A adubação com nitrogênio teve efeito isolado para o número de perfilhos e produção de
massa seca no segundo e no terceiro crescimentos. O número de folhas foi influenciado pelas
doses de nitrogênio e de enxofre de forma isolada, no primeiro crescimento e pelas doses de
nitrogênio no segundo e no terceiro crescimentos. As relações entre as doses de nitrogênio e as de
enxofre para as máximas produções foram de maneira geral em torno de 10:1. A adubação
nitrogenada resultou em aumento na produção de massa, o comprimento e a superfície das raízes.
O valor SPAD dependeu da combinação de doses de nitrogênio e de enxofre apenas no primeiro
crescimento e teve efeito do nitrogênio no segundo e no terceiro crescimentos. As concentrações
de nitrogênio e de enxofre no capim atingiram máximos valores nas doses mais elevadas. A baixa
relação N:S de 7:1 no capim na não aplicação de nitrogênio indicou maior demanda de nitrogênio
do que de enxofre. A interação entre as doses de nitrogênio e de enxofre não foi significativa para
as características químicas avaliadas no solo. O pH do solo diminuiu quando o nitrogênio foi
aplicado. A matéria orgânica no solo não variou após três períodos de crescimento do capim. A
adubação com nitrato de amônio aumentou os teores de nitrogênio total, nitrogênio nítrico e
nitrogênio amoniacal no solo. O teor de nitrogênio na forma amoniacal foi superior ao da forma
nítrica no solo. A adubação com sulfato de cálcio aumentou os teores de enxofre total e de
enxofre sulfato no solo. A aplicação principalmente de nitrogênio, mas também de enxofre,
influenciou o estádio nutricional do capim-Braquiária e conseqüentemente a sua recuperação.
Palavras-chave: recuperação de pastagem, Brachiaria decumbens, nitrogênio, enxofre, área
foliar, massa seca
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