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RESUMO 

O capim sudão é uma forrageira usada na alimentação animal na forma de 

pastejo, corte, fenação e silagem. Dentre os fatores edafológicos que influenciam para 

expressar o potencial genético das cultivares destaca-se a adubação nitrogenada. 

Devido ao elevado preço dos adubos nitrogenados utilizados tem sido buscada outras 

fontes alternativas de nitrogênio. Dentre essas fontes alternativas destacam-se a 

utilização de bactérias fixadoras de nitrogênio, destacando-se a utilização do 

Azospirillum brasilense em associação com gramíneas. Em função do exposto, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização de Azospirillum brasilense na produção 

de capim sudão. O experimento foi conduzido na área experimental do Campus Rural 

da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), em Santana do Livramento 

– RS. O experimento foi delineado em blocos ao acaso com 4 repetições, onde os 

tratamentos consistiram na utilização dos seguintes tratamentos: a) testemunha (T1); 

b) Azospirillum brasilense (T2); Azospirillum brasilense + uma aplicação em ureia em 

cobertura (T3); e Azospirillum brasilense + duas aplicações de ureia em cobertura 

(T4). Foram avaliadas a produção de massa verde e massa em dois cortes e a 

produção de sementes. Os resultados demonstraram que no primeiro corte, os 

tratamentos (T2, T3, T4) que utilizaram o Azospirillum brasilense apresentaram 

produção de massa verde e seca total superior a Testemunha. No segundo corte, os 

tratamentos que combinaram a utilização do Azzospirillum brasilense associada a 

ureia (T3 e T4) apresentaram produção de massa verde e seca total superiores aos 

tratamentos testemunha e ao tratamento com a utilização isolada de Azospirillum 

brasilense (T1 e T2). A combinação do Azospirillum brasilense com duas aplicações 

de nitrogênio em cobertura resultou em maior produção de sementes em relação aos 

demais tratamentos. Conclui-se que a utilização do Azospirillum brasilense estimulou 

a produção de massa verde e seca do capim sudão possibilitando a sua utilização em 

combinação da ureia em cobertura.  

 

Palavras-chave: Bactéria. Pastagem. Produtividade. Massa verde. Massa 

seca. 
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ABSTRACT 

 

Sudan grass is a forage used in animal feed in the form of grazing, cutting, 

haymaking and silage. Among the edaphological factors that influence to express the 

genetic potential of cultivars, nitrogen fertilization stands out. Due to the high price of 

nitrogen fertilizers used, other alternative sources of nitrogen have been sought. 

Among these alternative sources, the use of N-fixing bacteria stands out, highlighting 

the use of Azospirillum brasilense in association with grasses.The objective of this work 

was to evaluate the use of Azospirillum brasilense in the production of Sudan grass. 

The experiment was conducted in the experimental area of the Rural Campus of the 

State University of Rio Grande do Sul. The experiment was designed in randomized 

blocks with 4 replications, where the treatments consisted of the use of the following 

treatments: a) control (T1); b) Azospirillum brasilense (T2); Azospirillum brasilense + 

one application in topcoat urea (T3); and Azospirillum brasilense + two applications of 

urea in Cover (T4). The production of green mass and mass in two cuts and seed 

production were evaluated. The results showed that in the first cut, the treatments (T2, 

T3, T4) that used Azospirillum brasilense presented production of total green and dry 

mass superior to the Control. In the second cut, the treatments that combined the use 

of Azospirillum brasilense associated with urea (T3 and T4) showed higher total green 

and dry mass production than the control treatment and the treatment with the isolated 

use of Azospirillum brasilense (T1 and T2). The combination of Azospirillum brasilense 

with two nitrogen topdressing applications resulted in higher seed production 

compared to the other treatments. It is concluded that the use of Azospirillum 

brasilense stimulated the production of green and dry mass of Sudan grass, enabling 

its use in combination with urea in top dressing. 

 

Keywords: Bacterium. Pasture. Productivity. Green mass. Dry mass. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O capim sudão (Sorghum sudanense L.) é uma espécie que tem como origem 

o Sudão e Sul do Egito, sendo inserida no continente americano em 1909. 

No Brasil, possui uma vasta abrangência de uso, com destaque para o Rio 

Grande do Sul sendo utilizado em todas as regiões do estado.  

Segundo Bertoldo (2016), o estado também é destaque no cenário nacional na 

produção de leite e carne. Um dos principais fatores que contribuem para o sucesso 

da atividade é a enorme possibilidade de produção de alimentos de qualidade para os 

animais em todas as estações do ano. A agricultura familiar representava 85% do total 

de leite produzido no RS, sendo que o total de produtores de leite é de 134 mil com 

produção diária de 10,6 milhões de litros de leite. 

Portanto o capim sudão, é uma excelente alternativa na alimentação animal 

com o preço mais em conta que outras alternativas de verão. Pode ser utilizada na 

forma de pastejo, corte, fenação e silagem. É uma forrageira de ciclo anual, com 

excelentes características agronômicas como elevada produção de massa seca, 

rápido rebrote e velocidade de crescimento, excelente capacidade de perfilhamento e 

resistente ao estresse hídrico.  

Os fatores edafoclimáticos influenciam na produtividade do capim sudão, 

mesmo sendo considerado uma cultura rústica com alta adaptabilidade a regiões 

secas e quentes, baixa fertilidade do solo e a solos ácidos. 

Dentre os fatores edafológicos que influenciam para expressar o potencial 

genético dessa forrageira destacam-se a correção do solo e a adubação nitrogenada. 

Devido ao elevado preço dos adubos nitrogenados utilizados tem sido buscada 

outras fontes alternativas de nitrogênio. Dentre essas fontes alternativas destacam-se 

a utilização de bactérias fixadoras de N, destacando-se a utilização do Azospirillum 

brasilense em associação com gramíneas. 

O Azospirillum brasilense é incluído no grupo de bactérias promotoras de 

crescimento de plantas (BPCP). Estes microorganismos são capazes de colonizar a 

rizosfera, a filosfera e tecidos internos das plantas, realizando a fixação biológica de 

nitrogênio por meio de associação.  
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Outro benefício com a utilização dessa bactéria é referente a produção e a 

liberação dos hormônios ácido indol-acético, as giberilinas e citocininas que estimulam 

o crescimento radicular. Isso pode influenciar na maior absorção de nutrientes e de 

água principalmente em épocas de maior escassez hídrica. 

As pesquisas realizadas sobre o Azospirillum brasilense demonstram uma 

maior interação com determinadas espécies ou cultivares, como azevém, arroz, trigo, 

milho e milheto, havendo a necessidade de avaliar melhor a sua interação com outras 

gramíneas, como o capim sudão, por exemplo. 

 

2 OBJETIVOS  

2.2.1 Objetivo geral 

Avaliar a utilização de Azospirillum brasilense na produção de capim sudão. 

2.2.2 Objetivos específicos  

Avaliar a produção de massa verde, produção de massa seca e produção de 

sementes.  

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 UTILIZAÇÃO DO CAPIM SUDÃO  

 

O capim sudão é uma espécie que tem como origem o Sudão e Sul do Egito, 

sendo inserida nos Estados Unidos no ano de 1909 e, mais tarde, sendo trazida para 

o Brasil, Argentina e Uruguai (RIBAS; ZAGO, 1986).  

No ano de 2018, o total de área plantada com o capim Sudão, totalizou cerca 

de 600 mil hectares, sendo a maior parte destinada a produção de carne (542 mil 

hectares).  

Possui uma vasta abrangência de uso, com destaque para o Rio Grande do Sul 

sendo utilizado em todas as regiões do estado, mas também apresenta importância 

nos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 

Tocantins e sul da Bahia (EMBRAPA, 2018).  

No Rio Grande do Sul, o capim sudão é apelidado de “aveia de verão”, já que 

é uma espécie rústica e com boa aceitabilidade pelos animais (SILVA; BORTOLINI, 

2012). Ultimamente, tem sido utilizado no sistema plantio direto e áreas de integração 
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lavoura pecuária, em rotação com outras espécies gramíneas de verão, como o milho 

e a soja. 

O capim sudão é uma forrageira anual, considerado uma espécie com 

adaptação a regiões secas e quentes, baixa fertilidade do solo e a solos ácidos. 

Portanto, é considerado uma cultura rústica com alta adaptabilidade ao ambiente (BIBI 

et al., 2010) 

O capim sudão é usado na alimentação animal na forma de pastejo, corte, 

fenação e silagem. É uma forrageira de ciclo anual, com excelentes características 

agronômicas como produção de massa seca, rápido rebrote e velocidade de 

crescimento, excelente capacidade de perfilhamento e resistente ao estresse hídrico, 

além do seu bom valor palatável já que apresenta uma grande quantidade de folhas 

longas, colmo fino e de boa palatabilidade (MAY et al., 2011).   

Apresenta pouca produção de sementes, porém como é uma espécie rústica, 

o custo de sementes por hectare é inferior em relação a outras espécies anuais de 

verão, tornando-se mais atrativa para os produtores rurais.  

Devido a sua melhor capacidade de rebrota que a maioria das gramíneas 

anuais, admite-se utilizações sucessivas (BOGDAN, 1977). Por essas razões, o 

Capim Sudão é recomendado para pastoreio rotacional temporário. Além disso, 

acumula menores quantidades de ácido prússico que é um composto tóxico (HCN, 

ácido cianídrico) do que o sorgo forrageiro (GETACHEW et al., 2016).   

 

3.1 FATORES CLIMÁTICOS QUE INFLUENCIAM NO CRESCIMENTO DO CAPIM 

SUDÃO 

 

Os processos de crescimento das plantas podem ser relacionados em função 

dos fatores climáticos, como a radiação solar, temperatura e disponibilidade de água, 

relacionando, assim, o crescimento com as condições do ambiente em que a cultura 

está submetida. 

 

3.1.1 RADIAÇÃO SOLAR  

 

A utilização do capim sudão para a alimentação animal é relativamente nova, é 

um sistema considerado mais barato. Para melhor aproveitamento da cultura e maior 

produção, algumas características no manejo precisam ser compreendidas pois 



23 
 

definem as características produtivas desta forragem. Para as forrageiras a produção 

de biomassa é aspecto primordial para efetivar a sua utilização, sendo caracterizada 

pelas características que se relacionam à massa seca total, número de pastejos e 

relação folha colmo (TRENTIN et al. 2008) 

A radiação solar é um elemento climático de grande importância, pois é 

determinante do clima do planeta terra e também de relevância para os seres vivos 

considerando o processo de transferência de energia por meio da fotossíntese 

(ANGELOCCI, 2002). A faixa espectral da radiação solar entre 400 a 710 nm é a 

utilizada pelas plantas no seu processo fotossintético, sendo assim denominada de 

Radiação Fotossinteticamente Ativa (RFA ou PAR). A eficiência de utilização da RFA 

é expressa pela biomassa produzida, sendo que esta produção está relacionada à 

quantidade de RFA interceptada e absorvida pelas folhas, que irão determinar a 

produtividade de biomassa (HEINEMANN et al., 2006). 

Com o aumento da incidência de radiação fotossinteticamente ativa ainda 

pode-se ter um acréscimo do índice de área foliar das espécies forrageiras, pelo fato 

de que a RFA ocasiona a aceleração na taxa de crescimento destas pelas condições 

ambientais favoráveis (FAGUNDES et al., 1999). 

Hoffman et al. (2012) afirmaram que o pasto é um recurso nutricional basal de 

elevada complexidade, uma vez que sua capacidade de fornecimento de substrato 

para a produção animal varia qualitativamente e quantitativamente ao longo do ano, 

devido à interferência de variáveis climáticas, como a precipitação, temperatura e 

radiação solar. 

 

3.1.2 TEMPERATURA   

 

A temperatura é um dos elementos meteorológicos que mais influência no 

crescimento vegetativo. Para avaliar o crescimento da planta pode-se utilizar o método 

de soma térmica que determina a necessidade de energia acumulada acima da 

temperatura base onde ocorre o crescimento vegetal. O conhecimento da soma 

térmica pode contribuir para a previsão da duração do ciclo vegetativo nos diversos 

subperíodos da planta (BRUNINI et al., 1976). 

A determinação do crescimento das plantas de Capim Sudão foi avaliada por 

Reinoso et al. (2015) utilizando um somatório térmico, que é a quantidade de energia 

acumulada acima da temperatura base favorável ao crescimento vegetal. Quando as 
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temperaturas ficam abaixo desta temperatura favorável, os processos metabólicos 

cessam ou ocorrem a uma taxa tão baixa que podem ser desprezados. Segundo os 

mesmos autores, para a cultura do capim sudão utilizando o método linear, pode-se 

observar que a soma térmica acumulada para o capim sudão no subperíodo de 

semeadura a emergência foi de 56°C dia-1. 

A temperatura ideal de crescimento e desenvolvimento do capim sudão varia 

entre 25ºC a 30ºC, mostrando-se capaz de resistir à ocorrência de doenças foliares 

como a ferrugem e a antracnose, além de possuir capacidade competitiva sobre 

plantas infestantes (BIBI et al., 2010). 

Segundo Bogdan (1977), a espécie se adapta bem em regiões de clima seco e 

quente, no entanto, apresenta limitações quando implantada em trópicos úmidos, uma 

vez que a espécie necessita temperaturas altas no solo e no ar, para se desenvolver. 

 

3.1.3 DISPONIBILIDADE DE ÁGUA  

 

A água é um fator essencial para a produção agrícola, e sua disponibilidade e 

distribuição podem definir a viabilidade de qualquer atividade agropecuária (FAGGION 

et al., 2009). 

A cultura do capim sudão apresenta elevada produção de biomassa, 

rusticidade e maior tolerância ao déficit hídrico em relação ao milho (ALBUQUERQUE 

et al., 2010). Segundo Tabosa et al., (1987), apresenta elevada eficiência no uso de 

água, sendo necessários, em média, 250 a 400g de água para produzir 1g de massa 

seca. 

Apesar da maior resistência ao estresse hídrico, ela também sofre efeito do 

déficit hídrico, chegando a reduzir consideravelmente a produtividade. Mezzomo et al. 

(2020) observaram que na ausência de irrigação, o capim sudão sofreu estresse 

hídrico, desde o   início   do   estabelecimento   da   cultura, sendo esse período 

importante na definição do   potencial    forrageiro, refletindo    na diminuição do 

perfilhamento e na produção de massa seca ao longo de todo o ciclo.  O estresse 

hídrico não só limita o tamanho de folhas individuais, mas também o número de folhas 

porque diminui o número e a taxa de crescimento dos ramos (TAIZ; ZEIGER ,1991).  

As culturas forrageiras sob períodos de deficit hídrico, sofrem diminuição na 

disponibilidade   de   nutrientes   absorvidos pelas plantas, pois a rota fundamental 

para absorção de nutrientes ocorre pelo fluxo de massa na solução do solo. Assim, o 
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deficit hídrico   compromete   a   translocação   e   a absorção de nutrientes para os 

pontos de crescimento, restringindo a    produção (TAIZ; ZEIGER, 2007). 

De acordo com Klocke et al. (2012), há uma resposta linear positiva do 

rendimento de grãos e a evapotranspiração da cultura (ETc). A fase crítica de 

consumo de água pelas plantas de capim sudão ocorre durante a emissão da 

panícula, quando deve ser mantida uma reposição de 100% da ETc; já no período 

vegetativo, as plantas podem ser mantidas com limitada reposição de água 

(BAUMHARDT et al., 2007). 

 

3.2 SISTEMAS DE CULTIVO E TRATOS CULTURAIS DO CAPIM SUDÃO  

 

3.2.1 SISTEMA DE PREPARO DO SOLO 

 

O capim sudão é implementado no sistema convencional de cultivo e no 

sistema plantio direto.  

O sistema convencional consiste na aração e na gradagem do solo objetivando 

a eliminação das plantas daninhas, correção e fosfatagem do solo e aquecimento do 

solo para favorecer a germinação das sementes. 

No sistema plantio direto, o capim sudão pode ser implementado sobre a 

cultura antecessora dessecada ou rolada por rolo faca. 

 

3.2.2 CULTIVARES UTILIZADAS 

  

No Brasil, existem no Registro Nacional de Cultivares do Ministério de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nove cultivares de capim sudão registradas. 

Porém, para a região Sul do Brasil, devido às temperaturas baixas e a umidade 

elevada, típica do clima regional, apenas três cultivares são indicadas BRS Estribo, 

CG Farrapo e Comum.  

A cultivar de capim sudão BRS Estribo, forrageira anual de verão, é resultante 

de um trabalho entre a Embrapa e a Sulpasto. A cultivar foi desenvolvida com base 

no processo de seleção no material genético de capim-sudão comum (Sorghum 

sudanense L.). Esta cultivar apresenta alta produtividade, alto perfilhamento e também 

maior tolerância ao pastejo e ao pisoteio, e colmo mais fino que o sudão comum. O 

capim sudão BRS Estribo é mais precoce para o plantio, tendo como consequência 
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ciclo produtivo mais longo (SILVEIRA et. al. 2015). Esse mesmo autor quantificou a 

produção de massa de matéria seca em 13,6 ton ha-1. 

O primeiro pastejo da cultivar BRS Estribo deve ser feito quando as plantas 

atingirem cerca de 50 cm, deixando-se resíduo em torno de 5 cm. Nos pastejos 

seguintes, deve-se evitar alturas de entrada maiores que 1 m (o ideal é em torno de 

50 cm), deixando-se resíduos entre 5 cm e 10 cm. Como o perfilhamento é estimulado 

com resíduos baixos, o capim sudão é mais indicado para uso em pastejo rotativo 

(ZANELA et al. 2017) 

A cultivar CG FARRAPO foi obtida pelo método de seleção de plantas 

individuais dentro da “comum’’ população original com teste de progênie subsequente 

(testes de valor de cultivo e uso – VCU). No ano de 2009, três populações de capim 

sudão “comum”, oriundas de diferentes regiões edafoclimáticas, foram semeadas no 

campo, evidenciando grande variabilidade genética dentro e entre as populações. 

Duas populações foram coletadas nos campos da Empresa Cegil Agro Sementes, São 

Borja-RS, e em Campos de Júlio- Mato Grosso, e outra foi coletada por agricultores 

do município de Melo (província de Cerro Largo, Uruguai) (ARENHARDT et al., 2016). 

Esse mesmo autor quantificou a produtividade de massa de matéria verde (84,3 ton 

ha-1), massa de matéria seca (15,8 ton ha-1) e de grãos (3,9 ton ha-1). 

 

3.2.3 ÉPOCA DE SEMEADURA, DENSIDADE DE SEMEADURA – E 

ESPAÇAMENTO DAS SEMENTES  

 

No Rio Grande do Sul, o período preferencial de semeadura do capim-sudão 

está compreendido entre os meses de outubro e fevereiro, sendo que semeaduras 

fora desse período podem interferir na altura de planta, no ciclo e na produtividade de 

matéria fresca (SILVEIRA et al., 2015). 

Segundo Mattos (2003), as taxas de semeadura variam de 15 a 75 kg de 

sementes ha-1, com distâncias entre fileiras variando de 0,15 a 1,0 m, porém as 

distâncias mais recomendadas variam de 0,25 a 0,40 m. 

O capim sudão BRS Estribo na região Sul do Brasil, pode ser semeado a partir 

de setembro e irá produzir até que se iniciem as geadas, no outono seguinte. A 

densidade de semeadura é de 25 kg por ha, sendo recomendado preferencialmente 

o plantio em linhas, espaçadas de 17 cm a 45 cm, sendo que os melhores resultados 

têm sido obtidos com os menores espaçamentos (ZANELA et al. 2017). 
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A semeadura do capim sudão pode ser realizada a lanço ou em linha 

dependendo do objetivo da utilização. Quando o capim sudão é submetido ao pastejo, 

a semeadura é preferencialmente a lanço. No caso da produção de sementes, a 

principal forma de semeadura é em linha, o que propicia a colheita mecanizada. 

A densidade de semeadura do capim sudão é dependente da forma de 

semeadura. Para o plantio em linha, recomenda-se o uso de 10 a 12 kg de 

semente/ha, com espaçamento entre linhas de 0,30 a 0,60 m e população na colheita 

de 200 a 300 mil plantas/ha. Para o plantio a lanço, recomenda-se o uso de 20 a 30 

kg de semente/ha e uma população de 600 mil plantas/ha (RIBAS, 2008). 

 

3.2.4 CONTROLE INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS 

   

No controle de plantas daninhas, a presença de uma camada de palha sobre a 

superfície do solo é de fundamental importância devido ao efeito físico que limita a 

passagem de luz, criando dificuldades para que haja a germinação das sementes e, 

pela barreira que forma, dificultando o crescimento inicial das plântulas. Além disso, 

existem os efeitos alelopáticos oriundos da decomposição da fitomassa ou exsudação 

das raízes, que liberam substâncias que vão exercer algum tipo de efeito inibitório nas 

sementes, impedindo a germinação, ou nas plantas, interferindo em algum processo 

do seu desenvolvimento, de tal modo que o crescimento é retardado ou paralisado, 

havendo casos em que ocorre a morte da planta (ALVARENGA et al., 2001). 

A supressão da infestação de plantas daninhas por plantas de cobertura pode 

ocorrer durante o desenvolvimento vegetativo das espécies cultivadas ou após a sua 

dessecação (VIDAL; TREZZI, 2004). Segundo esses autores, efeitos de competição 

e de alelopatia exercidos durante a coexistência das plantas de cobertura com as 

espécies daninhas podem ser responsáveis pelo efeito supressivo. Já o potencial 

alelopático dos resíduos das culturas de cobertura após dessecação depende da 

velocidade de decomposição e do tipo de palhada que permanece sobre o solo, bem 

como da população de espécies de plantas daninhas (TOKURA; NÓBREGA, 2006). 

Borges et. al. (2013)  avaliaram as seguintes plantas de cobertura: sorgo 

granífero, milheto, capim sudão, híbrido de sorgo x capim sudão e Urochloa ruziziensis 

e verificaram que a Urochloa ruziziensis e o capim sudão mantiveram cobertura do 

solo superior a 68% até o florescimento das culturas da soja, na safra 2008/09 e do 

milho, na safra 2009/10, propiciando menor massa e menor número de plantas 
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daninhas por m² na época do corte/colheita das plantas de cobertura, e boa adaptação 

a região em estudo, mostrando ser estas plantas de cobertura, boas opções para o 

manejo integrado de plantas daninhas. 

O cultivo de plantas de cobertura deve ser entendido como investimento para 

as futuras culturas em sucessão e rotação, pois alguns de seus efeitos positivos sobre 

o sistema produtivo geralmente são de médio e longo prazos. Além de 

economicamente rentáveis, algumas espécies podem melhorar os sistemas de 

produção da propriedade, ao minimizar pragas, plantas daninhas, doenças e 

nematoides para as culturas sucessoras; ao fazer a ciclagem de nutrientes extraídos 

das camadas mais profundas; ao aumentar a capacidade de retenção de água e 

nutrientes e o potencial produtivo do solo, bem como os benefícios da cobertura do 

solo (FERREIRA et. al. 2016). 

 

3.3 CALAGEM 

 

A aplicação de calcário segue a lógica do valor de pH de referência de cada 

grupo de espécies forrageiras. Os critérios de tomada de decisão para aplicação e a 

doses de calcário para o capim sudão dependerá do sistema de manejo do solo e são 

sugeridos na (Tabela 1). 

Para pastagens cultivadas no sistema convencional ou na implantação do 

sistema plantio direto, o calcário deve ser incorporado na camada de 0 a 20 cm e a 

quantidade aplicada deve ser a necessária para elevar o valor do pH do solo a 6,0. 

Quando as pastagens estão sendo cultivadas em sistema plantio direto 

consolidado, a aplicação de calcário é superficial e a dose corresponderá a ¼ (uma 

quarta parte) do que o índice SMP indicar para elevar o valor do pH do solo até 6,0. 

Essa sugestão considera que houve a correção da acidez da camada mais profunda 

que 10 cm, quando do estabelecimento do sistema plantio direto e se baseia que a 

reacidificação de solos manejados sem revolvimento ocorre a partir da superfície. A 

quantidade de calcário que corresponde a ¼ (uma quarta parte) do que o índice SMP 

indicar para elevar o pH do solo até 6,0 é suficiente para neutralizara acidez da 

camada de 0 a 5 cm. Com o passar do tempo, os efeitos da aplicação superficial de 

calcário poderão atingir camadas mais profundas, dependendo das características do 

solo e de seu manejo, bem como da dose aplicada e das condições climáticas após a 

aplicação. 
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Tabela 1 - Critérios para indicação da necessidade e da quantidade de 
corretivo da acidez para o cultivo de forrageiras 

Cultura 
Sistema de 

manejo 

Amostra 

do solo 

(cm) 

Tomada 

de 

decisão 

Quantidade 

de calcário 

Modo de 

Aplicação  

 

Cultivos 

anuais de 

graníferas 

ou 

consórcios 

 

Convenc. ou 

implantação 

do plantio 

direto 

 

0 a 20 
pH < 

5,5 

1 SMP para 

pH água 6,0 

Incorporado 

(2) 

 
 
 
 
 

 

Plantio direto 

consolidado 
0 a 10 pH<5 

1 SMP para 

pH água 6,0 

Superficial 

(2) 

 
 
 
 

(1) Não aplicar quando V (maior ou igual) a 65% e saturação por Al na CTC <10% 

Fonte – COMISSÃO DE QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO – CQFS RS/SC (2016). Modificado pelo 

Autor (2021). 

 

3.4 RECOMENDAÇÃO DE ADUBAÇÃO 

 

A adubação é a prática agrícola que consiste em adicionar ao solo a quantidade 

de nutrientes que preenche a lacuna entre o que a planta exige e o que o solo pode 

fornecer, acrescentando, ainda, a quantidade perdida (MALAVOLTA, 1989). Assim, a 

quantificação dos nutrientes existentes no solo é essencial para um uso eficiente, 

racional e econômico do adubo. A adubação começa com a análise do solo, continua 

com a correção da acidez e termina com a aplicação correta do adubo (MALAVOLTA, 

1992). Os macronutrientes mais exigidos pelo capim sudão o nitrogênio, fósforo e o 

potássio.  

  



30 
 

 

3.4.1 NITROGÊNIO 

 

Em cada faixa de teor de matéria orgânica, aumentar a dose de N à medida 

que diminui o teor de matéria orgânica. No caso de gramíneas forrageiras anuais de 

estação quente implantada numa sequência após leguminosa, utilizar os valores 

mínimos de cada faixa na (Tabela 2). Considerando a cultura antecedente, aplicar 

entre 20 e 30 kg de N ha-1 na semeadura e parcelar o restante de duas a quatro 

aplicações, dependendo da dose e do manejo da espécie forrageira, no perfilhamento 

e após cada um ou dois períodos de utilização da pastagem. Esse mesmo 

procedimento é adotado para as espécies perenes a partir do segundo ano, 

parcelando a dose total em partes iguais, aplicando-se ao final do inverno ou início da 

primavera após cada um ou dois períodos de utilização da pastagem. 

 

  
Tabela 2  - Recomendação de Nitrogênio para gramíneas de estação quente 

Teor de matéria 
orgânica no solo  Nitrogênio (1) 

      %  Kg de N/ha 

< 1,6   200 - 220 

1,6 – 2,5   180 -200 

2,6 – 3,5   160 -180 

3,6 – 4,5   140 -160 

      >4,5  
 120 -140 

Fonte: COMISSÃO DE QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO – CQFS RS/SC, (2016) 

 

3.4.2 FÓSFORO E POTÁSSIO 

 

A adubação de capim sudão deve ser realizada na época da semeadura. Na 

utilização para pastejo, aplicar as doses de P e K da tabela e, caso a pastagem for 

destinada ao corte ou para outro tipo de utilização (feno, silagem, etc.), acrescentar 

aos valores da (Tabela 3) 20 kg de K₂O ha-1 por tonelada de matéria seca removida. 
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Tabela 3  - Recomendação de fósforo e potássio o para as gramíneas de 
estação quente 

Interpretação 

do teor de P ou de K 

no solo 

P por cultivo ou ano K por cultivo ou ano 

1ª 2ª 1ª 2ª 

  
...Kg de P2O5 ha-1 ...Kg de K2O ha-1 

Muito Baixo 190 130 180 140 

Baixo 130 110 140 120 

Médio 120 80 130 100 

Alto 80 80 100 100 

Muito alto 0 ≤80 0 ≤100 

Fonte: COMISSÃO DE QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO – CQFS RS/SC, (2016) 

 
 
3.4.3 MANEJO DOS ADUBOS QUÍMICOS NO CAPIM SUDÃO  

 

A adubação de base realizada no capim sudão consiste na aplicação da 

formulação NPK na linha de semeadura. Posteriormente, durante o estádio vegetativo 

são fracionadas as doses de adubos nitrogenado de acordo com as épocas de maior 

exigência bem como após o corte ou pastejo dos animais. Geralmente, os adubos 

nitrogenados em cobertura são a ureia e o sulfato de amônio. 

 

3.5 UTILIZAÇÃO DO AZOSPIRILLUM BRASILENSE NA AGRICULTURA 

 

O nitrogênio atua no metabolismo vegetal, pois participa diretamente na 

biossíntese de proteínas e clorofila, bem como no desenvolvimento inicial da planta 

(ANDRADE et al., 2003). Devido ao elevado preço dos adubos nitrogenados utilizados 

tem sido buscada outras fontes alternativas de nutrientes. Dentre essas fontes 

alternativas destacam-se a utilização de bactérias fixadoras de N, destacando-se em 

gramíneas, a utilização do Azospirillum brasilense.  

A grande importância da fixação biológica do N em gramíneas está relacionada 

à maior facilidade de aproveitamento de água das mesmas em relação às 

leguminosas, devido a maior efetividade fotossintética. As gramíneas apresentam um 

sistema radicular fasciculado, que é uma vantagem em relação ao sistema pivotante 
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das leguminosas para aproveitamento de água e nutrientes do solo; e devido as 

gramíneas serem mais utilizadas como alimento pelo homem. Por isso, mesmo que 

somente uma parte do nitrogênio pudesse ser fornecida pela inoculação com bactérias 

fixadoras, a economia em adubos nitrogenados seria igual ou superior comparando-

se com as leguminosas que podem ser autossuficientes em nitrogênio 

(DÕBEREINER, 1992). 

Apesar do nitrogênio gasoso (N2) corresponder a 78% dos gases atmosféricos, 

nenhum animal ou planta consegue utilizá-lo nessa forma, isso devido à tripla ligação 

existente nos dois átomos do N2. Todavia, alguns microrganismos são capazes de 

quebrar essa tripla ligação do N2, reduzindo em amônia (NH3), como o Azospirillum 

sp. (HUNGRIA et al., 2007). Segundo Barros Neto (2008), o nitrogênio não disponível 

diretamente às plantas corresponde a aproximadamente 90% do total presente no 

solo, estando apenas 2% disponíveis para as plantas na forma de amônio (NH4
+) e 

nitrato (NH3-). Dessa forma, são vários os processos e reações bioquímicas realizadas 

pelos microrganismos que auxiliam na transformação e disponibilidade de nitrogênio 

no solo. Dentre esses processos existe a mineralização, onde o nitrogênio se 

transforma em N-orgânico e Ninorgânico (NH4
+e NH3-) (PEIXOTO, 1999). 

Salantur et al. (2006) demonstraram que a inoculação por Azospirillum sp. 

promove o aumento da produção de biomassa, teor de nitrogênio nos tecidos, altura 

e área foliar, perfilhamento, bem como comprimento e volume de raiz. Por sua 

característica de fixação do nitrogênio, essas bactérias vêm sendo utilizadas em 

inoculantes em diversas culturas. De acordo com Cantarella (2007), esses organismos 

assimilam o nitrogênio atmosférico e o transformam em NH3-. O processo de fixação 

biológica consiste no segundo processo biológico das plantas de maior importância, 

atrás somente da fotossíntese. 

A bactéria possui muitos benefícios como inoculante, pois é endofítica, ou seja, 

penetra na raiz das plantas; apresenta antagonismo a agentes patogênicos; produz 

fitormônios; não é muito sensível às variações de temperatura e ocorre em todos os 

tipos de solo e clima (CARDOSO, 2008). 

A Azospirillum brasilense é incluída no grupo de bactérias promotoras de 

crescimento de plantas (BPCP). Esses microorganismos são capazes de colonizar a 

rizosfera, a filosfera e tecidos internos das plantas, realizando a fixação biológica de 

nitrogênio por meio de associação.  
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As BPCPs promovem o crescimento das plantas a partir da combinação de 

vários aspectos, como a fixação biológica de nitrogênio, a produção de fitohormônios 

(auxina, citocinina, giberelina e etileno), solubilização de fosfatos e por atuarem como 

agentes biológicos no controle de patógenos (HUNGRIA, 2011).  

O principal hormônio produzido por estirpes de Azospirillum é uma auxina, o 

ácido 3-indolacético (AIA) (CROZIER et al., 1988), além de outros compostos 

indólicos. Também produzem citoquininas (CACCIARI et al., 1989) e giberelinas 

(BOTTINI et al., 1989). Tien et al. (1979), que verificaram que o ácido indol-acético, 

as giberlinas e citocininas são os componentes liberados pelo Azospirillum brasilense, 

estimulantes do crescimento das raízes.  

A inoculação com Azospirillum brasilense é comumente realizada via 

sementes, onde o produto pode ser aplicado na forma sólida (como turfa) ou na forma 

líquida (HUNGRIA et al., 2010). todavia a inoculação com Azospirillum brasilense via 

foliar é recente, e tem sido alvo de pesquisas.  

Segundo Cavalett et al. (2000), o efeito da bactéria Azospirillum brasilense no 

desenvolvimento de gramíneas em geral, tem sido pesquisado recentemente, não 

somente quanto ao rendimento das culturas, mas também com relação às causas 

fisiológicas que, provavelmente, estão relacionadas ao aumento desse rendimento. 

Pesquisas recentes realizadas sobre o Azospirillum brasilense demonstram 

uma maior interação com determinadas espécies ou cultivares, como azevém, arroz, 

trigo, milho e milheto (OLIVEIRA, 2021; CALEFFI, 2021), havendo a necessidade de 

avaliar melhor a sua interação com outros cereais, por exemplo. Ainda, algumas 

pesquisas demonstram que a utilização dessas BPCP favorece não apenas a fixação 

do nitrogênio, mas também de fósforo e potássio. Hungria (2011) relata a ocorrência 

de estudos sobre a utilização de Azospirillum inoculado em culturas de cana-de-

acúçar, soja e feijoeiro.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

O experimento foi conduzido na área experimental do Campus Rural da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), em Santana do Livramento 

– RS, localizado na latitude 30° 52 '39.0 Sul e longitude 55° 25' 58.1 Oeste (Figura 

1). 

         Figura 1 - Local do experimento no Campus Rural da UERGS 

 

           Fonte: Google Earth editado pelo autor (2021) 

 

 

O clima da região é classificado como subtropical úmido, tipo fundamental 

Cfa, segundo classificação de Köeppen (MORENO, 1961), o clima da região com 

temperatura média anual de 18,2°C, e precipitação em torno de 1.400mm anuais. No 

(Gráfico 1), encontra-se as médias mensais de precipitação pluvial, umidade relativa 

do ar e temperaturas máximas e mínimas durante o período de novembro/2019 a 

fevereiro/2020. 
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Gráfico 1  - Dados climáticos que ocorreram durante o período de realização 
do experimento 

 

                 Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, editado pelo autor (2021) 

 

O solo da área experimental, segundo STRECK et al., (2008) pertence a 

classe ARGISOLO VERMELHO DISTRÓFICO, predominando a classe textural 

arenosa na camada superficial do solo, resultando em um solo com baixa capacidade 

de retenção de água. Antes da semeadura foi realizada a amostragem do solo à 

caracterização físico-química do solo (Figura 2), onde foram observados os 

seguintes valores: argila (140 g kg-1), m.o. (16,0 g kg-1); pH em água (6,0); SMP (6,4); 

CTC pH 7,0 (9,0 cmolc kg-1); Ca (4,5 cmolc kg-1); Mg (2,5 cmolc kg-1); P (80 mg L-1); 

K (100 mg L-1); Sat. Al. (1,5%); V% (65). 
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         Figura 2 - Amostragem do solo na área experimental 

 

                  Fonte: Autor (2019)  

 

O experimento foi delineado em blocos ao acaso com 4 repetições, onde os 

tratamentos consistiram na utilização de diferentes tipos de adubação tratamentos, 

sendo testemunha (T1); Azospirillum brasilense (T2); Azospirillum brasilense + uma 

aplicação de ureia em cobertura (T3) e Azospirillum brasilense + duas aplicações de 

ureia em cobertura (T4). 

As unidades experimentais foram constituídas por parcelas de 1,5m², 

conforme apresentado na (Figura 3). 

Figura 3  - Visão da área experimental 

 

                      Fonte: Autor (2019)  
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No dia 27 de novembro de 2019 foi realizada a semeadura do capim sudão, 

utilizando-se um espaçamento de 0,17m, com densidade de 25kg ha-1 ocorrendo a 

germinação no dia 02 de dezembro em todas as linhas do experimento (Figura 4). 

 

Figura 4  - Estabelecimento inicial do capim sudão 

 

                        Fonte: Autor (2019) 

A aplicação de Azospirillum brasilense (1,3 L por parcela) foi realizada no 

estádio de perfilhamento, exceto na Testemunha (Figura 5). 

Figura 5  - Aplicação de Azospirillum brasilense no estádio de perfilhamento 

 

               Fonte: Autor (2019)   
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A adubação nitrogenada em cobertura após o primeiro corte foi realizada nos 

tratamentos T3 e T4. A dose utilizada foi de 150 kg de N ha-1 no T3 e 75 kg de N ha-

1 no T4. A adubação nitrogenada em cobertura após o segundo corte foi realizada 

exclusivamente no T4. A dose utilizada foi de 75 kg de N ha -1(Figura 6). 

 
Figura 6  - Época de Aplicação da ureia em cobertura 

 

               Fonte: Autor (2019)   

 

O primeiro corte foi realizado no dia 28 de dezembro de 2019 e o segundo 

corte foi realizado no dia 25 de janeiro de 2020. O corte foi executado com uma 

tesoura no interior de um quadrado de ferro de 0,25m². Após o corte, foi realizada a 

pesagem para obtenção da produção de massa verde. Em seguida, as amostras 

foram submetidas ao processo de secagem para obtenção da produção de massa 

seca. 

A colheita das sementes foi realizada manualmente no dia 19 de fevereiro de 

2020, em locais da unidade experimental em que não foram submetidas aos cortes 

(Figura 7). Posteriormente à colheita, as amostras de sementes foram pesadas e 

colocadas em estufa de ar forçado, para secar até atingirem peso constante. As 

características e respostas avaliadas no experimento foram as seguintes: produção 

de sementes e determinação de grau de umidade por método de estufa de ar 

forçado. 
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Figura 7  - Colheita do capim sudão 

 

                     Fonte: Autor (2020) 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

No primeiro corte, os tratamentos (T2, T3, T4) que utilizaram o Azospirillum 

brasilense apresentaram produção de massa verde e seca total superior a 

Testemunha (T1). Isso demonstra, o efeito da fixação biológica de nitrogênio 

realizado por essas bactérias e o seu fornecimento às plantas. Resultados 

semelhantes foram observados Oliveira (2019) e Caleffi (2021), os quais observaram 

contribuição do nitrogênio disponibilizado pelo Azzospirillum brasilense no 

desenvolvimento do azevém e do arroz irrigado, respectivamente. Segundo Matos 

(2019), o Azospirillum brasilense tem capacidade de fixar até 30 kg N ha-1 quando 

utilizado durante uma única aplicação.  

A menor produção de massa verde e seca total na ausência de utilização do 

Azospirillum brasilense e da ureia (T1) é atribuída ao menor perfilhamento em 

relação aos demais tratamentos. De acordo com Alexandrino et al. (2005) a produção 

de massa seca de colmos e bainhas presentes nos perfilhos é componente relevante 

para a produção de forragem, pois os colmos e bainhas são órgãos armazenadores 

de substâncias orgânicas nas gramíneas, o que pode interferir na capacidade de 

rebrota dos capins.  

No segundo corte, os tratamentos que combinaram a utilização do 

Azzospirillum brasilense associada a ureia (T3 e T4) apresentaram produção de 

massa verde e seca total superiores aos tratamentos testemunha e ao tratamento 

com a utilização isolada de Azzospirilum brasilense (T1 e T2). Isso demonstra, que 

a aplicação de ureia após o primeiro corte estimulou o rebrote dos perfilhos cortados 

e também expandiu e acelerou o crescimento foliar (TAIS; ZAIGER, 2004). 

Segundo Malavolta (2006), o nitrogênio exerce papel importante no 

desenvolvimento de perfilhos e, consequentemente, na produção de massa seca 

porque faz parte das proteínas e ácidos nucléicos, os quais participam ativamente 

da síntese de compostos orgânicos, que formam a estrutura do vegetal 

(MALAVOLTA, 2006).   

Bonfim-da-Silva e Monteiro (2006), trabalhando com recuperação de 

pastagens degradadas do capim-braquiaria, sob doses de nitrogênio e enxofre, 

verificaram que o nitrogênio é o nutriente mais importante no número de perfilhos 
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em forrageiras e que o aumento das doses de nitrogênio contribuiu efetivamente 

para o aumento da produção de massa seca das lâminas foliares e na recuperação 

da forrageira. Aumentos na produção de lâminas foliares e colmos relacionados à 

adubação nitrogenada no capim-marandu também foram obtidos por Santos Júnior; 

Monteiro (2003).  

Tabela 4  -Produção de massa verde e massa seca total em diferentes 
cortes em função dos tratamentos utilizados 

Tratamentos* 

1◦ Corte 2◦ corte Total 

--------------------- MVT (Kg ha-1) ------------------- 

T1 20650 ᵇ 12050 ᶜ 32700 ᶜ 

T2 26500 ᵃ 16060 ᵇ 42560 ᵇ 

T3 26800 ᵃ 18650 ᵃ 45450 ᵃ 

T4 27350 ᵃ 18550 ᵃ 45900 ᵃ 

 ----------------------- MST (Kg ha-1) ----------------- 

T1 2520 ᵇ 1475 ᶜ 3995 ᶜ 

T2 3235 ᵃ 1960 ᵇ 5195 ᵇ 

T3 3275 ᵃ 2285 ᵃ 5560 ᵃ 

T4 3345 ᵃ 2270 ᵃ 5615 ᵃ 

T1) Testemunha; T2) Azospirillum brasilense; T3) Azospirillum brasilense e aplicação de ureia   

após o primeiro corte; T4) Azospirillum brasilense e aplicação de ureia após os dois cortes. 

 

A combinação do Azospirillum brasilense com duas aplicações de 

nitrogênio em cobertura resultou em maior produção de sementes em relação 

aos demais tratamentos. Isso demonstra que a aplicação de ureia após o 

segundo corte resultou em maior área foliar para a produção de fotoassimilados, 

os quais foram utilizados para o enchimento de grãos. Resultados semelhantes 

foram observados por Simili et al. (2008) que observaram maior porcentagem de 

colmos e folhas em função de doses crescentes de nitrogênio aplicados no capim 

sudão.  

O nitrogênio pode também ter contribuído para um maior acúmulo de 

proteínas nas sementes. A produção de grãos depende da área foliar 

fotossinteticamente ativa da planta, sendo que, folhas bem nutridas de nitrogênio 
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possuem maior capacidade de assimilar CO2 e sintetizar carboidratos durante o 

processo de fotossíntese (FANCELLI; DOURADO NETO, 2004). Isso resulta em 

acúmulo de matéria seca de folhas e espigas e maior rendimento de grãos 

(NEUMANN et al., 2005; PELLEGRINI et al., 2010).  

FERREIRA et al. (2001), avaliaram os efeitos da adubação nitrogenada 

sobre a produção e qualidade dos grãos de milho e constataram que o teor de 

proteína bruta (PB) no grão passou de 7,5 para 10,5% para doses de 0 e 210 kg 

ha-1 de N na forma de sulfato de amônio, respectivamente. Além disto, puderam 

observar incremento dos nutrientes minerais no grão, tais como, P, K, Ca, Mg, S, 

Cu, Fe, Mn e Zn. 

 
Tabela 5  - Produção de sementes (kg ha-1) em função dos tratamentos 

utilizados 

Tratamentos 

Produção de Sementes 

------------ kg ha-1 ----------- 

T1 248 ᵈ 

T2 1137 ᶜ 

T3 1326 ᵇ 

T4 1536 ᵃ 

     T1) Testemunha; T2) Azospirillum brasilense; T3) Azospirillum brasilense e aplicação 

de ureia após o primeiro corte; T4) Azospirillum brasilense e aplicação de ureia após os 

dois cortes. 

 

Neste experimento, os resultados demonstraram que houve efeito da 

utilização do Azospirillum brasilense na fixação de nitrogênio na produção de massa 

verde, produção de massa seca e produção de sementes. Entretanto, os melhores 

resultados foram observados quando essa bactéria foi combinada com a utilização 

de ureia, o qual permitiu atender as exigências em termos de nitrogênio para o 

desenvolvimento do capim sudão. Além disso, a redução da dose do adubo mineral, 

devido a contribuição da fixação de nitrogênio pela bactéria interfere positivamente 

em maior rentabilidade, já que reduz o custo com a utilização exclusiva do adubo 

mineral. Outras vantagens atribuídas a redução da utilização de ureia ocorrem do 

ponto de vista ambiental, já que ocorreram menores perdas de nitrogênio com 

volatilização, desnitrificação e lixiviação. 
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Sugere-se que outros experimentos devem ser realizados para testar a 

utilização de Azospirillum brasilense na inoculação das sementes, objetivando testar 

se haverá aumento na quantidade de nitrogênio fixado e seu reflexo na produtividade 

das culturas e de outras gramíneas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A utilização do Azospirillum brasilense estimulou a produção de massa verde e 

seca do capim sudão possibilitando a sua utilização em combinação da ureia em 

cobertura. Isso resultará no aumento da lucratividade ao pecuarista devido a 

substituição parcial do adubo nitrogenado pela fixação biológica de N promovida pela 

bactéria e disponibilizada ao capim sudão. 
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