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Resumo: Objetivou-se identificar a dose de Molibdênio que, associada à adubação nitrogenada, 
proporcionasse as melhores respostas do capim-Mombaça, em produção de biomassa. O trabalho foi 
desenvolvido em casa de Vegetação, no IFES Santa Teresa, em vasos, utilizando-se um Latossolo 
Vermelho Amarelo. Após o preparo, análises, correção e adubações do substrato, este foi acondicionado 
nos vasos, sendo semeado o capim-mombaça. Durante o crescimento inicial foram escolhidas quatro 
plantas por vaso. Durante o período experimental foram efetuadas irrigações diárias. 40 dias após a 
semeadura, realizou-se um corte de uniformização, quando foram aplicados os teores estabelecidos de 
Molibdênio e iniciado o período experimental. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, em 
esquema fatorial, considerando as combinações de cinco níveis de Molibdênio (0, 50, 100, 150 e 200 g. ha
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-1
), em seis idades de avaliação (7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias pós-uniformização), com quatro repetições. 

As variáveis foram submetidas à análise de variância e ajustamento em regressão por meio de polinômios 
ortogonais. Dentre as variáveis, foram avaliadas: as produções de biomassa total (MST+RAIZ) nas idades 
de crescimento pré-estabelecidas; bem como dos componentes dos estratos acima (matéria seca verde 
disponível ou MSVDisp) e abaixo (resíduo ou MSRes), da altura de 30 cm, além da biomassa do sistema 
radicular (MSRaiz). Observou-se efeito significativo dos níveis de molibdênio ((P<0,05) apenas para a 
variável MSDisp, demonstrando-se um acréscimo quadrático desta variável em função das doses de 
molibdênio, o que salienta a importância da adubação molibdica em sistemas com o uso de níveis de N 
acima dos 500 kg.ha
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. Para as demais variáveis, observaram-se crescimentos em produção de 

biomassa com o aumento da idade pós-uniformização. O aumento do molibdênio até 200 g.ha
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 eleva a 
produção de biomassa do capim-mombaça em pastagens com o uso de níveis de N acima dos 500 kg.ha
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INTRODUÇÃO 
É conhecida a importância do nitrogênio 
quanto às suas funções no metabolismo das 
plantas por ser um dos nutrientes mais 
relevantes para o aumento da produção. 
Os resultados obtidos por Freitas et al. (2005) 
mostram que o aumento de produção do 
capim-mombaça com a aplicação de 
nitrogênio ocorre de forma linear e crescente, 
podendo alcançar produções acima de 50 t 
MS/ha.ano. 
Desta forma, já são comuns pesquisas que 
busquem avaliar a resposta do capim-
mombaça à adubação nitrogenada, assim 
como produtores que utilizem o nitrogênio em 
níveis iguais ou superiores a 500 kg.ha
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para aumentos em produtividade de seus 
sistemas produtivos. 
Porém, a simples aplicação de nitrogênio, não 
significa este será efetivamente absorvido 
pelas plantas. Em seu interior, a redutase do 
nitrato, que possui Molibdênio (Mo) como 
grupo prostético, catalisa a redução do NO3

-
. 

Desta forma, o molibdênio exerce papel 

indispensável na assimilação do nitrato 
absorvido pelas plantas. Assim, qualquer 
deficiência deste nutriente pode comprometer 
o metabolismo do nitrogênio, o que reduzirá a 
resposta dos vegetais à adubação 
nitrogenada.  
Com o trabalho objetivou-se identificar a dose 
de molibdênio aplicada ao solo que, associada 
à adubação nitrogenada, proporcionasse as 
melhores respostas do capim-mombaça, em 
termos de sua estruturação vegetativa quando 
cultivada em um Latossolo Vermelho Amarelo. 
 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
O trabalho foi conduzido em vasos, nas 
dependências do Setor de Zootecnia I, no 
IFES Santa Teresa. O preparo do substrato, 
um LVA, consistiu de correções e adubações, 
conforme relatos de Cantarutti et al. (1999), e 
de acordo com os resultados das análises 
químicas e físicas do solo.   
Posteriormente, os vasos foram semeados 
com o capim-Mombaça. Decorridos 40 dias de 
crescimento inicial foi realizado um corte de 
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uniformização. A partir daí foram iniciadas as 
avaliações e realizadas as adubações 
molíbdicas. Realizou-se também a primeira 
adubação nitrogenada imediatamente após o 
corte de uniformização da forrageira nos 
vasos. Após isso, foram efetuadas adubações 
nitrogenadas semanalmente. No decorrer do 
período experimental, foi mantida a umidade 
do solo em 60% do VTP (Volume Total de 
Poros), por meio de pesagens diárias. 
O delineamento experimental foi o de blocos 
casualizados, com quatro repetições, em 
esquema fatorial 5X6, sendo consideradas as 
combinações de cinco níveis de Molibdênio (0, 
50, 100, 150 e 200 g.ha

-1
.ano

-1
), em seis 

idades de avaliação (dias 7, 14, 21, 28, 35 e 
42 pós-uniformização). As variáveis foram 
submetidas à análise de variância, na qual 
considerou-se os fatores principais e sua 
interação. Posteriormente foi realizada a 
decomposição dos graus de liberdade dos 
tratamentos em regressão por polinômios 
ortogonais, por meio do programa SAEG 9.1.  
Nas diferentes idades de avaliação foram 
avaliadas, a produção de biomassa total 
(MST+Raiz), disponível a 30cm (MSVDisp), 
residual (abaixo de 30 cm - MSRes) e 
radicular (MSRaiz).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultado da análise de variância, 
não ocorreu efeito significativo (P>0,05) para a 
interação entre os fatores Nível de Molibdênio 
e Idade pós-uniformização. Devido a isso, os 
cinco níveis de adubação molíbdica e as seis 
idades de avaliação pós-uniformização, foram 
comparados de forma independente.  

Observou-se efeito significativo dos 
níveis de molibdênio ((P<0,05) apenas para a 
variável MSDisp. Como procedimento de 
avaliação, seus graus de liberdade foram 
desdobrados em polinômios ortogonais. Na 
análise de regressão polinomial para MSDisp 
em função dos cinco níveis de molibdênio, a 
equação que melhor demonstrou seu 
comportamento  foi a quadrática (Figura 1). O 
resultado demonstra a importância da 
adubação molibdica em sistemas com 
pastagens manejadas intensivamente e 
adubada com elevados níveis de nitrogênio, 
da ordem de 500 kg.ha

-1
 de N por ano, nível 

de nitrogênio utilizado neste estudo. 
Na avaliação das demais variáveis não foram 
observados efeitos significativos (P>0,05) para 
os diferentes níveis de molibdênio. No entanto, 
quando avaliado o fator idade isoladamente, 
por meio dos desdobramentos dos graus de 
liberdade em polinômios ortogonais, foi 
observado efeito quadrático crescente, com o 
aumento da idade pós-uniformização, para as 

variáveis MST+Raiz (Y=0,025x
2
+1,021x+ 24,7; 

R
2
=98,95%) MSRes (Y=0,006x

2
+0,55x+13,82; 

R
2
=99,11%) e MSRaiz (Y=0,019x

2
+0,349x+ 

9,117; R
2
=97,96%) 

 

 
 
Figura 1: Produção de biomassa disponível 
acima de 30 cm do nível do solo nos vasos 
(MSDisp) para os diferentes níveis de 
Molibdênio estudados. 

 
No caso da variável MSDisp, a equação que 
melhor se ajustou ao seu comportamento, em 
função das diferentes idades foi a linear 
(Y=0,429x-0,274; R

2
=97,24%). A não 

obtenção de um ponto máximo para a 
produção de matéria seca, mesmo com 30 
dias pós-uniformização talvez tenha ocorrido 
pela não separação do material morto do 
material total. No entanto, observou-se uma 
desaceleração no crescimento quando 
comparadas as variáveis MST+Raiz, MSRes e 
MSRaiz (efeito quadrático crescente) com a 
MSDisp (efeito linear). 
 

CONCLUSÃO 
O aumento do molibdênio até 200 g.ha

-1
 eleva 

a produção de biomassa do capim-mombaça 
em pastagens com o uso de níveis de 500 
kg.ha
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.ano
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 de N. 
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