
 
 

Resumo 22 

Teor de proteína bruta em pastagens de capim braquiária Paiaguás adubada 

ou consorciada com amendoim forrageiro 

Mércia Regina P. de Figueiredo1*; Alice Cristina B. Teixeira2; Hemilly Cristina M. de 

Sá3; Guilherme R. Moreira4; Ariane de Jesus Ribeiro5 

1Pesquisadora do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), CPDI Norte, BR 101 Km 151, 

CP 62, 29.900-970, Linhares-ES. 2Extensionista do Incaper, Regional Noroeste; Nova Venécia/ES; 3Universidade Federal de 

Minas Gerais, Belo Horizonte/MG; 4Universidade Federal de Pernambuco, Recife/PE; 5Bolsista Jovens Valores. 

*mercia.figueiredo@incaper.es.gov.br 

 

As pastagens consorciadas com leguminosas representam uma importante tecnologia 

disponível para uso de produtores rurais que almejem aumentar a produtividade por 

hectare e diversificar a alimentação animal a pasto, de forma sustentável. O alto custo 

com a adubação nitrogenada (R$ 13,50 Kg-1 de ureia) favorece a avaliação de uso do 

consórcio como opção. Assim, objetivou-se avaliar o teor de proteína bruta da 

pastagem de capim Brachiaria brizantha cv. paiaguás adubada com uréia ou 

consorciada com amendoim forrageiro (Arachis pintoi, cv. Belmonte) de acordo com 

as estações do ano. O experimento foi conduzido na fazenda experimental do Instituto 

Capixaba de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, em Linhares, de janeiro de 2019 

a dezembro de 2020. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em 

parcelas subdivididas, com os sistemas de cultivos nas parcelas e as estações do ano 

nas subparcelas. Foram avaliados os seguintes tratamentos: P- capim braquiária 

Paiaguás sem adubação nitrogenada de manutenção; PN - capim braquiária Paiaguás 

+ 100 kg ha-1 de nitrogênio; PAM- capim braquiária Paiaguás + amendoim forrageiro, 

em uma área total de 3 ha. O amendoim forrageiro foi estabelecido em 30 % da área 

no tratamento PAM. A adubação nitrogenada via uréia foi realizada em uma única 

aplicação, no período das águas no tratamento PN. As amostras coletadas segundo 

GARDNER (1986) foram pesadas e secas em estufa de circulação forçada a 65°C por 

72 h e posteriormente moídas a 1 mm. Os teores de proteína bruta (PB) foram 

determinados conforme AOAC (1990). Os dados foram analisados no programa R 

Studio e avaliados pelo teste de Tukey a 5%. No outono e primavera os tratamentos 

PN e PAM apresentaram os maiores teores de PB, com valores médios de 8,58 e 

9,31%; 5,33 e 6,32% respectivamente (P<0,05). No inverno, o teor de PB no 

tratamento PAM apresentou mais de 7%, mínimo preconizado para o bom 

funcionamento ruminal. A adubação nitrogenada confere melhoria no teor de PB da 

forragem, assim como o amendoim forrageiro, fato observado no presente estudo. 

Conclui-se que a pastagem consorciada com amendoim forrageiro por apresentar teor 

de PB superior às demais têm potencial para substituir a fertilização nitrogenada. 

Entretanto, maiores estudos com um maior tempo de observação são necessários 

para se avaliar a perenidade do consórcio entre essas forrageiras e o potencial em 

produtividade e ganho de peso animal a pasto. 
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