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Peso vivo 

Radiação 

Reais 

Rotações por minuto 

Segundo 

Tonelada 

Temperatura média 

tempo 

Taxa de crescimento 

XII 

Tcd Tempo (h) de operação do sistema durante o período avaliado, no horário 

com desconto 

Tm Temperatura mínima 

Tsd Tempo (h) de operação do sistema durante o período avaliado, no horário 

sem desconto 

Tx Temperatura máxima 

UA Unidade animal 

DF Unidade fototérmica 

Unid Unidade 



Símbolo 

USP 

V 

VC 

Universidade de São Paulo 

Volts 

Valor cultural 

Xlll 

Descrição 
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DESEMPENHO DO Panicum maximum (cv. Mombaça) EM PASTEJO 

ROTACIONADO, SOB SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR PIVÔ CENTRAL, NA 

REGIÃO DE CERRADO 

RESUMO 

Autora: Marcela dos Santos Müller 

Orientador: Prof Df. Durval Dourado-Neto 

Com o objetivo de obter maIOres subsídios e parâmetros para definição da 

viabilidade técnica da irrigação de poáceas tropicais, através da avaliação do 

desempenho vegetal e animal em pastagem implantada (Panicum maximum, cv. 

Mombaça) sob sistema de irrigação (pivô central), manejada com diferentes categorias 

de bovinos de corte em pastejo rotacionado, durante os meses de julho a dezembro de 

1998, na região de cerrado, foi conduzido experimento a campo, na Fazenda Rio 

Brilhante, localizada no município de São Desidério, Estado da Bahia (12°55' 12" 

latitude Sul e 45°42'54" longitude Oeste, com altitude de 750m). Concluiu-se que: (i) a 

produção de matéria seca de Panicum maximum, cv. Mombaça, durante a primavera, foi 

maior do que no inverno, devido à ocorrência de maior temperatura mínima e maior área 

foliar remanescente pós-pastejo, apesar do menor período de descanso da pastagem; (i i) 

a produção de matéria seca de Mombaça apresentou maior qualidade (proteína bruta, 

fibra e nutrientes digestíveis totais) durante a primavera quando comparada com a 

estação de inverno; (iii) observou-se, sob condição de inexistência de estresse hídrico, 

um aumento da produção de matéria seca de Mombaça com o aumento da temperatura 

mínima, bem como do período de descanso e da área foliar remanescente pós-pastejo; 

(iv) as principais limitações climáticas, na região de cerrado, relacionadas com a 

produção de massa de matéria seca de Mombaça foram a temperatura mínima, durante o 

inverno e a água, no período de primavera; e (v) os animais machos apresentaram maior 

ganho de peso, quando comparados com as ffimeas, independentemente da raça. 



PERFORMANCE OF THE Pan;cum max;mum (cv. Mombaça) UNDER 

ROTATIONAL GRAZING AND CENTER PIVOT IRRIGATION IN THE 

CENTRAL BRAZIL SA VANNAH REGION 

xv 

Author: Marcela dos Santos Müller 

Adviser: Prof DL Durval Dourado-Neto 

SUMMARY 

With the purpose of obtaining more information to support a viability analysis of 

the irrigation of tropical grasses, plant and animal performance was evaluated in a 

cultivatedrotational grazing land (Panícum maximum, cv. Mombaça), under center pivot 

irrigation with different beef cattle categories. A field experiment was carried out from 

July to December 1998, in the Central Brazil Savannah region, at the Rio Brilhante Farm 

in São Desidério, Bahia (12°55'12" South, 45°42'54" West, and 750 m above sea leveI). 

The conc1usions were: (i) the dry mass yield of Panicum maximum, cv. Mombaça, was 

higher durinE the sprinE season when compared to winter in consequence of higher 

minimum air temperature and higher initial leaf area, even though the rest period (area 

kept without animais) was shorter; (ii) the dry matter of Mombaça durin.E the spring 

season presented a higher nutritional quality (protein, fiber, and total digestible 

nutrients) when compared to winter; (iii) under no water stress, it was observed that the 

dry mass yield of Mombaça increased when the minimum air temperature increased, as 

well as when rest period and initialleaf area increased; (iv) the main weather attributes, 

at the experimental site, responsible for increases in dry mass yield of Mombaça were 

minimuITI air temperature and water availability; and (v) the male animalspresented a 

higher weight gain when compared with the females, regardless ofthe breed. 
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DESEMPENO DE Panicum maximum(cv. Mombaça) EN MANEJO ROTATIVO 

DE PASTURAS, BAJO RIEGO POR ASPERSIÓN DE TIPO PIVOT CENTRAL, 

EN LA REGIÓN DE CERRADO 

RESUMEN 

Autora: Marcela dos Santos Müller 

Director: Prof DL DurvalDourado-Neto 

Con el objetivo de obtener subsidios y parámetros para definir la viabilidad 

técnica deI riego depoáceas tropicales~ a través de la evaluación deI desempeno vegetal 

y animal en pasturas implantadas (Panicum maximum, cv. Mombaça) bajo ri ego por 

aspersión de tipo pivot central, manejadas con diferentes categorias de bovinos de carne 

en rotación de pasturas, durante los meses de julio a diciembre, en la región deI cerrado, 

fue conduzido un experimento a campo, en la Hacienda Rio Brilhante, São Desidério, 

Estado de Bahia (12°55'12" Iatitud Sur y 45°42'54" longitud Oeste, a 750 msnm). 

Concluyese que: (i) la producción de matéria seca de Panícum maximum~ cv. Mombaça, 

fue mayor durante la primavera de que durante el inverno debido a Ia ocurrencia de 

mayor temperatura mínimay a Ia mayor área foliar inicial, apesar deI menor periodo de 

descanso; (ii) Ia producción de matéria seca de Mombaça presentó mayor calidad 

(proteína bruta, fibray nutrientes digestibles totaIes) durante la primavera que cuando 

comparada con la estación de invierno; (iii) fue observado, en condición de suficiencia 

hídrica, aumento de laproducción de matéria seca de Mombaça con eI aumento de la 

temperatura mínima, deI período de descanso y deI área foliar inicial; (iv) los principales 

atributos climáticos, en la re..gión de cerrado, responsables por Ia acumulación de la masa 

de materia seca de Mombaça fueron temperatura mínima y agua; y (v) los animales 

machospresentaron mayor .Bano de peso, cuando comparados con Ias hembras, 

independientemente de la raza. 
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1 INTRODUÇÃO 

A importância do estudo de plantas forrageiras no Brasil é incontestável, visto 

que a pecuária apresenta-se como uma das principais atividades econômicas no país. 

Nesse processo, a contribuição dos órgãos de pesquisa e tecnologia agropecuária é 

fundamental, visto que grande parte dos produtores e pecuaristas mantém-se atentos e 

receptivos às novas tecnologias desenvolvidas e comprovadas por esses. 

Todavia, apesar dos inúmeros trabalhos desenvolvidos, a ocorrência da 

estacionaI idade climática ainda provoca prejuízos à atividade pecuária explorada 

exclusivamente a campo, pois a drástica redução na produção forrageira, durante o 

período de inverno, ocasiona efeitos indesejáveis na produção animal. 

Períodos de deficiência hídrica podem ser considerados os maiores limitantes 

climáticos para o desenvolvimento de poáceas (gramíneas) forrageiras em ambiente de 

clima tropical, porém, condições de luminosidade e temperatura desfavoráveis no 

período de inverno também contribuem para tal situação. 

A exploração da pecuária brasileira, em grande parte, está localizada em regiões 

que apresentam duas estações climáticas muito bem definidas e que afetam diretamente 

a produção de forragens: a estação das águas e a da seca. A região do Cerrado 

compreendida no oeste baiano também apresenta essa característica, com condições de 

umidade, temperatura e luminosidade, geralmente favoráveis ao crescimento das 

espécies tropicais durante a estação das águas, e o inverno, caracterizado pela drástica 

limitação hídrica que inviabiliza a prática da agricultura de sequeiro durante este 

período. 

Trabalhos desenvolvidos na região do Brasil Central descrevem concentração de 

75 a 85% da produção total anual forrageira no período quente e chuvoso - de outubro a 

março, e produção de cerca de 15 a 25% do total anual no período frio e/ou seco - de 
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abril a setembro. Contudo, a maior ocorrência natural de algumas espécies de forrageiras 

dá-se principalmente na faixa tropical, região mais quente e úmida do globo terrestre, na 

qual se inserem as regiões do norte e nordeste brasileiro. Acredita-se que, nesta zona, os 

fatores luminosidade e temperatura não se constituem limitantes à produção de poáceas 

durante todo período de inverno. 

A utilização de pastagem, em muitas propriedades produtoras de grãos nas 

condições do Cerrado, é uma prática comum na rotação de culturas, a qual visa 

mInImIZar a fonte de inóculo das culturas anuais exploradas comercialmente, 

especialmente feijão. 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de obter maiores subsídios e 

parâmetros para definição da viabilidade técnica da irrigação de poáceas tropicais, 

através da avaliação do desempenho vegetal e animal em pastagem implantada 

(Panicum maximum, cv. Mombaça) sob sistema de irrigação (pivô central), manejada 

com diferentes categorias de bovinos de corte em pastejo rotacionado, durante os meses 

de julho a dezembro, na região de cerrado (município de São Desidério, Bahia). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Considerações iniciais sobre o atual estado de arte 

A literatura concernente ao desempenho agronômico e econômico de pastagens 

irrigadas ainda é restrita e, na maioria dos casos, datada de décadas atrás, o que nos 

permite conhecer o espírito inovador dos pesquisadores pioneiros nesta área e o desejo 

destes de alterar algumas condições limitantes para o contínuo aproveitamento de 

pastagens. Porém, os resultados obtidos por estes apresentam-se díspares e ausentes de 

avaliações econômicas acerca da adoção dos sistemas de irrigação. 

Atualmente, o uso da irrigação de pastagens na região do Cerrado é uma 

realidade fundamentada em experiências empírica de produtores e que ainda não 

encontra alicerces na pesquisa acadêmica. A agricultura nessa região utiliza tecnologia 

avançada e o uso da irrigação se mostrou de fundamental importância para a eficiência 

econômica da atividade na época da seca; porém, a utilização inadequada de importantes 

técnicas fitossanitárias e o desrespeito à prática da rotação de culturas, aliado ao uso 

intensivo do solo, as áreas irrigadas começaram a apresentar problemas com o aumento 

do inóculo inicial de várias doenças, como aquelas causadas por fungos de solo. Em 

outros casos a introdução e a disseminação acelerada dos nematóides via mecanização 

inviabilizou a continuidade do cultivo nessas áreas. 

Os baixos rendimentos alcançados nessas áreas, aliado a realidade agrícola 

nacional, forçaram os produtores a medidas extremas e até então inéditas de introduzir 

as pastagens nessas áreas irrigadas. Essa iniciativa ocorreu no intuito de interromper o 

ciclo de diversas pragas e doenças disseminadas, tendo em vista que a principal 

atividade econômica nas áreas irrigadas era representada pela cultura de feijão. 
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A introdução de uma forrageira e sua manutenção durante um determinado 

período, proporciona a diversidade na extração de nutrientes do solo e, atuando como 

um opção de rotação de cultura, aumentando a população dos inimigos naturais 

diminuindo a incidência de pragas e doenças disseminadas. 

A introdução da atividade pecuária em propriedades fundamentalmente agrícolas 

permite a diversificação da produção agrícola, a maximização na utilização dos recursos 

de produção, bem como dos recursos naturais da propriedade e dos resíduos obtidos em 

ambas atividades. 

2.2 Origem do Panicum maximum e caracterização do cultivar Mombaça 

A espécie Panicum maximum tem seu centro de origem na África tropical, sendo 

encontradas formas nativas até a África do Sul, em margens florestais, como capim 

pioneiro ocupando o solo recém-desmatado e em pastagens sob sombra de árvores; 

porém, é na região leste africana que se encontra o maior potencial de diversidade da 

espécie (Jank, 1995). 

A introdução dessa espécie no Brasil ocorreu através da importação de escravos 

africanos que utilizavam a forragem como cama nos navios (Chase, 1944). A baixa 

variabilidade das populações introduzidas é explicada em função da forragem ter sido 

retirada basicamente da região oeste da África, que possui populações marginais e 

altamente homogêneas. 

O cultivar Mombaça foi coletado próximo à Korogwe, na Tanzânia, em 1967 e 

lançado comercialmente no Brasil em 1993, após um longo trabalho de seleção 

coordenado pela EMBRAPA, no Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte -

CNPGC (Jank et aI., 1994; Jank, 1995). 

Há muitas diferenças morfológicas entre os cultivares de Panicum maximum 

(Rodrigues & Reis, 1995) e, de acordo com Savidan et aI. (1990), o cultivar Mombaça é 

uma planta cespitosa com altura média de 1,65 m. As folhas são quebradiças com 

largura média de 0,03 m (3,0 em) e sem cerosidade. As lâminas apresentam poucos 

pêlos, duros e curtos, principalmente na face superior. As bainhas são glabras e os 

colmos levemente arroxeados. A inflorescêncía é uma panícula com ramificações 
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primárias e secundárias longas apenas na base, com espiguetas glabras, uniformemente 

distribuídas e arroxeadas em aproximadamente 1/3 da superfície externa. É um cultivar 

de alta produtividade, produzindo 165,3 tlha.ano de matéria original, sendo que a planta 

apresenta boa estrutura, contendo elevada porcentagem de folhas no ano (81,9%) 

principalmente na seca (86,9%), destacando-se também por apresentar menor 

estacionai idade de produção (10,9% da produção anual durante a seca) do que o 

Colonião. Os teores de Proteína Bruta nas folhas e nos colmos, obtidos nas avaliações do 

CNPGC foram de 13,4% e 9,7%, respectivamente. O cultivar produz semente uma vez 

por ano, entre os meses de abril e junho. 

Segundo Jank (1995), o Panicum maximum sempre despertou muito interesse 

entre pesquisadores devido a seu alto potencial produtivo, com excelentes respostas à 

adubação (Veloso et ai., 1983) e ampla adaptabilidade. 

A seleção visando produção no período seco do ano, constituiu-se em uma 

preocupação constante. Segundo Jank: (1995), em relação ao cultivar Colonião que é 

usado como testemunha, a produção na estação seca pode ser aumentada em 8% por 

meio de seleção de cultivares; no entanto, com base nas avaliações do CNPGC, este 

incremento pode ser ainda superior. 

Apesar de se conseguir selecionar materiais cujas produções são muito superiores 

às do Colonião (Tabela 1), o problema da estacionalidade das forrageiras de alta 

produção dificilmente será resolvido (Jank: et aI., 1994). Considerando-se a porcentagem 

de produção na seca em relação à produção anual, observou-se que 94% dos acessos 

avaliados apresentaram maiores porcentagens que o cultivar Colonião, porém, 

normalmente os valores maiores significam baixas produções anuais e dificilmente se 

devem à boa produção na seca ou baixa estacionalidade. 
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Tabela 1. Desempenho agronômico de Panicum maximum (cv. Mombaça e 

Colonião). 

Parâmetros Dados Agronômicos 

Mombaça Colonião 

Produção de massa verde (tIha) 165 (%)1 84 

Produção de massa seca de folhas (tIha) 33 (136) 14 

Porcentagem de folhas 82 (32) 62 

Rebrota após cortes (nota O: fraca a 5: máxima) 2,9 (71) 1,7 

Produção de sementes (kglha) 72 100 

Porcentagem de crescimento na seca 11 (223) 3,4 

Porcentagem de perda sem adubação 24 60 

Porcentagem de perda no segundo ano 45 65 

1 Valores entre parênteses indicam a superioridade (%) em relação ao cv. Colonião (Jank. 1995). 

2.3 Distribuição geográfica 

As poáceas do gênero Panicum apresentam-se distribuídas dentro de uma faixa 

bastante ampla do globo terrestre, nas zonas equatoriais de ambos os hemisférios, 

compreendendo desde 400 N até 400 S de latitude (Rocha, 1991 ), mas com maior 

predominância na zona equatorial úmida entre 200 N e 200 S para McCosker & Teitzel 

(1975), e 28°N a 16°S para Skerman & Riveros (1992). São encontradas em regiões com 

variações em altitude que vão desde o nível do mar até aproximadamente 2000 m 

(McCosker & Teitzel, 1975) a 2500 m de altitude (Skerman & Riveros, 1992). 

Silva (1995) evidencia a íntima relação entre os fatores ambientais e a ocorrência 

e distribuição das plantas forrageiras, mostrando a necessidade de se conhecer a 

disponibilidade destes fatores de crescimento e as características ecológicas e 

fenológicas das plantas a serem trabalhadas, para que se possa obter rendimento vegetal 

e longevidade dentro de uma filosofia de exploração racional das pastagens. 

Gradientes de temperatura e precipitação geralmente definem um padrão de 

solos, vegetação e o tipo de exploração característicos de uma área, de forma que, a 

redução na produção das pastagens a partir de possíveis decréscimos em temperatura e 

umidade do solo constitui-se numa das causas responsáveis pela necessidade de áreas 

cada vez maiores de pastagens para suportar um dado número de animais (Silva, 1995). 
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2.4 Importância das condições climáticas 

Apesar da dificuldade de isolar os efeitos de uma variável meteorológica sobre o 

rendimento de uma cultura em condições de campo, a umidade e a temperatura são 

fatores preponderantes na distribuição geográfica da tribo Paniceae (Silva, 1995). 

2.4.1 Água 

A pluviosidade afeta diretamente o crescimento das plantas e a produção de 

matéria seca nas regiões tropicais e subtropicais (Crowder & Chheda, 1982), e as 

maiores concentrações de plantas dessa tribo ocorrem em regiões cujos índices 

pluviométricos anuais apresentam-se superiores a 760 mm (Rocha, 1991) e 1000 mm 

(Skerman & Riveros, 1992); não apresentando, porém, tolerância a inundações (Veloso 

et aI., 1983). Para o gênero Panicum, McCosker & Teitzel (1975) atribuíram uma 

exigência média anual de 1300 mm. 

2.4.2 Temperatura 

Sob condições de temperaturas médias anuais iguais ou superiores a 29°C e de 

inverno acima de 15°C, características das regiões tropicais e subtropicais, o fator 

temperatura perde importância e as condições hídricas assumem papel preponderante na 

fenologia das plantas. Entretanto, em regiões cujas temperaturas médias anuais são de 

10°C a 20°C e de inverno entre 5°C e 15°C, a temperatura exerce papel tão importante 

quanto a umidade na ocorrência e distribuição das plantas (Burkart, 1975). 

As poáceas de clima tropical e subtropical apresentam taxa fotossintética máxima 

entre 30°C e 35°C (Cooper & Tainton, 1968; McWilliam, 1978; Gomide, 1994) e muitas 

espécies tropicais apresentam altas taxas de crescimento à temperatura de 35°C e 

algumas à 38°C (Crowder & Chheda, 1982). McWilliam (1978) apresenta como limite 

superior para o atividade fotossintética de espécies tropicais, temperaturas na faixa de 

40°C a 45°C. 

A taxa de crescimento de poáceas tropicais e subtropicais apresenta-se 

extremamente baixa sob temperaturas inferiores a 15°C (Cooper & Tainton, 1968; 

McWilliam, 1978; Gomide, 1994) e entre 5,5°C e 14°C (Skerman & Riveros, 1992). 
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Estes autores citam que a temperatura ótima para o crescimento de Panicum maximum 

está entre 19,1°C e 22,9°C. 

Cooper (1970) descreve que a região tropical apresenta, geralmente, temperaturas 

entre 25°C e 30°C, com pequena variação anual na radiação incidente, com oscilação 

entre 400 e 500 cal/cm2.dia. O período de inverno, em virtude da deficiência hídrica, 

pode se apresentar como fator limitante ao cultivo agrícola nas regiões com clima do 

tipo Aw (classificação proposta por Kõppen), na qual se insere a região em estudo. 

Wang (1960) descreve que as taxas de crescimento relativo das plantas em 

função da temperatura são sigmóides e não lineares, sendo que temperaturas extremas 

apresentam efeitos negativos sobre a taxa de crescimento vegetal. Brown & Chapman 

(1960) consideram que existe uma influência do fotoperíodo e da deficiência hídrica na 

resposta das plantas a variações de temperatura. 

Os efeitos da temperatura mínima sobre o potencial produtivo de Digitaria 

decumbens foi pesquisado por McCloud (1963). A diminuição da temperatura noturna 

de 30°C para 20°C e posteriormente para 10°C, causou a redução da produção de 

matéria seca do capim pangola em 25% e 44,5%, respectivamente. A manutenção da 

temperatura em 1 O°Cproporcionou produção relativa de 21 % daquela obtida a 30°C. 

A influência das baixas temperaturas sobre a produção de Melinis minuttflora, 

Panicum maxímum e Digitaria decumbens foi constatada em experimento conduzido por 

Ladeira et aI. (1966), na ausência de limitação hídrica, no período de inverno, em 

Viçosa, MG. 

Crowder & Chheda (1982) descreveram que Cenchrus ciliaris submetido a 

temperatura de 25°C durante duas semanas, 10°C por uma semana e a 30°C por mais 

três semanas, apresentou redução na produção de matéria seca em 30%. Durante o 

período mais frio as plantas apresentaram taxa de crescimento reduzida e a distribuição 

de fotossintatos alterada, com a exposição à temperatura de 30°C, a distribuição dos 

fotossintatos e a taxa de crescimento foi normalizada. 

As alterações fisiológicas de plantas de milho submetidas às baixas temperaturas 

ocorrem devido a mudança da permeabilidade da membrana celular e ao aumento da 

viscosidade da seiva das células da região meristemática da raiz, com conseqüente 
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redução na absorção de água e de nutrientes, reduzindo a translocação e a velocidade das 

reações químicas e bioquímicas do vegetal (Walker, 1969). A importância da 

temperatura sobre os processos fisiológicos de respiração, transpiração, atividade 

fotossintética, atividades enzimáticas, permeabilidade das paredes e membranas 

celulares, absorção de água e nutrientes e velocidade das reações químicas dos vegetais 

é citada por Lucchesi et aI. (1994). 

Diferentes componentes do processo fotossintético são afetados, quando a planta 

é exposta à baixas temperaturas, tais como, inibição da biossíntese de clorofilas 

(Hodgins & Van Huystee, 1986), dano na cadeia de transporte de elétrons 

cloroplastídica, ou em enzimas solúveis do estroma da fase bioquímica da fotossíntese 

(Grantz, 1989). Efeitos da baixa temperatura sobre a atividade da ribulose 1,5 bifosfato 

carboxilase oxigenase e sobre a condutância estomática foram observados por Wang 

(1982). 

Garcia (1993) cita que a temperatura é o elemento principal para explicar o 

desenvolvimento de plantas de milho, e que a temperatura ótima para o desenvolvimento 

da cultura varia com os diversos estádios fenológicos da planta, apresentando, portanto, 

uma relação complexa com o desempenho da cultura. 

A exposição de plantas termófilas a temperaturas entre O°C e 10°C causa redução 

da taxa fotossintética por fatores físicos, como o fechamento estomático (Siebeneichler 

et aI., 1998) ou por fatores bioquímicos (Leegood, 1995). Este comportamento foi 

constatado em girassol (Paul et aI., 1991) e em cana de açúcar (Grantz, 1989). 

A drástica redução na taxa fotossintética e na elongação foliar dos perfilhos 

(Cooper & Tainton, 1968) em plantas do gênero Panicum submetidas a temperaturas 

inferiores a 15°C, determinam a ocorrência da estacionai idade de produção (McCosker 

& Teitzel, 1975; Rolim, 1980) em diversas regiões produtoras. 

De acordo com Alcântara & Bufarah (1985), os fatores climáticos são os mais 

importantes na escolha de plantas forrageiras para uma determinada região. A 

temperatura média e sua amplitude, a altitude, a latitude, a precipitação anual e sua 

distribuição, devem ser tidos como os principais itens a serem considerados quando da 

escolha de espécies a serem implantadas. 



10 

A variação da temperatura afeta a planta direta e indiretamente, interferindo tanto 

em sua fisiologia como em seus processos de absorção e translocação de nutrientes 

(Alcântara & Bufarah, 1985), dessa forma, por ser um fator climático que não pode ser 

modificado, deve ser reconhecido como fundamental na escolha de espécies forrageiras 

e definição de sistemas de exploração de pastagens (Silva, 1995). Por outro lado, 

umidade do solo pode ser o fator responsável pela diversidade e composição florística de 

uma dada população de plantas onde a temperatura não seja fator limitante (zonas 

megatérmicas). Dentro deste contexto, a quantidade total de chuvas assim como sua 

distribuição ao longo do ano influenciam o tipo de planta que irá predominar na área e a 

interação desses fatores, determina a predominância na composição florística e 

rendimento das diferentes espécies. 

2.4.3 Luz 

A luminosidade constitui-se no terceiro fator de influência sobre os diversos 

processos metabólicos das plantas, particularmente sobre a fotossíntese. Normalmente, 

os ambientes tropicais e subtropicais, locais onde predomina o Panicum spp. são 

caracterizados por elevados índices de radiação (acima de 300 cal/cm2.dia), não se 

constituindo fator limitante ao crescimento dessa poácea (Rolim, 1980; Alcântara & 

Bufarah, 1985), porém seu padrão de ocorrência e disponibilidade possui influência 

marcante sobre a distribuição e/ou estacionalidade de produção forrageira. 

Cooper & Tainton (1968) descrevem que a taxa fotossintética de poáceas 

tropicais e subtropicais cresce linearmente até cerca de 64.000 lux (Gomide, 1994), não 

demonstrando evidências de saturação Iumínica. 

Para Maldonado et alo (1997), a estacionaI idade da produção forrageira constitui 

um fenômeno que ocorre na maioria das espécies tropicais, sendo determinado em maior 

grau pelas limitações climáticas, mas também pela exaustão energética das plantas após 

o estádio reprodutivo. 

2.5 A estacionalidade de produção 

Com o objetivo de estudar a curva de crescimento do cultivar Colonião, Pedreira 

(1965) promoveu cortes periódicos da pastagem e observou que os rendimentos de 
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matéria seca por unidade de área se estabilizaram logo após as coletas realizadas no mês 

de maio, época em que ocorreu a maior intensidade de florescimento; assim sendo a 

curva de crescimento tomou a posição horizontal para cair em seguida, descrevendo uma 

sigmóide, com a produção de matéria seca no inverno perfazendo 96/0 dos valores anuais 

totais. Esta mesma tendência foi obtida Velloso et aI. (1978, 1983). 

Em ambiente de Cerrado, Pereira et aI. (1966) avaliou o desempenho de dez 

poáceas para capineiras, concluindo que a irrigação efetuada no inverno produziu um 

aumento de matéria original correspondente a um acréscimo médio de 70% sobre a 

testemunha. O efeito conjunto da adubação e da irrigação resultou em aumentos de 

produção de até 169% sobre a testemunha. 

Em avaliação de quatro poáceas tropicais, Pedreira (1973) observou que a 

espécie Panicum maximum, cv. Colonião, apresentou uma produção de matéria seca 

durante o inverno de 700 a 2200 kg/ha (13% do total anual) e de 8800 a 13400 kg/ha 

durante o verão (87% do total anual). Em termos de capacidade de lotação animal 

estimada, essa poácea apresentou nos meses mais produtivos lotação média de 4,8 

UAlha e, na estação da seca, de 0,3 UAlha. As menores taxas de crescimento desta 

espécie ocorreram sob temperaturas mínimas diárias de 9,8°C a 1O,8°C, e as 

temperaturas que proporcionaram as máximas taxas de crescimento oscilaram entre 

28°C e 30°e. Nesse trabalho é descrita a influência direta da pluviosidade sobre a taxa 

de crescimento dos materiais testados; sendo que as curvas de crescimento das pastagens 

apresentaram-se semelhantes à curva de disponibilidade hídrica. 

A eficiência da fertilização nitrogenada sobre o rendimento do Colonião, em 

períodos de inverno e verão, foi avaliada por Monteiro & Werner {l977). O tratamento 

com adubação nitrogenada, permitiu que o período seco contribuísse com 36,2% da 

produção total anual enquanto a testemunha atingiu apenas 16,2%. Dessa forma os 

autores concluíram que a aplicação de N resultou em melhor distribuição anual da 

produção de matéria seca, devido a um sensível aumento na porcentagem da produção 

de inverno sobre a produção anual total. 

Com o objetivo de avaliar a capacidade produtiva de Panicum maximum Jacq., 

Pedreira {1979) promoveu três cortes da pastagem durante o verão (outubro a março) e 
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dois no inverno (abril a setembro). A curva de crescimento da cultura apresentou a 

mesma tendência da curva de distribuição de chuvas, mostrando dessa forma, marcante 

variação das taxas de crescimento com forte distribuição estacionaI. 

Ghelfi Filho (1976) foi um dos pioneiros, no Brasil, a avaliar a prática da 

irrigação em capim Colonião. Seus resultados apresentaram acréscimos de 48% na 

produção de matéria seca dessa poácea quando irrigada no período de inverno; porém, 

com a persistência do problema da estacionalidade de produção. O autor constatou que 

as maiores médias de produção foram obtidas nos tratamentos submetidos a maiores 

lâminas de água. Através dos dados de elementos do clima de Piracicaba obtidos junto 

ao Departamento de Física e Meteorologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz", observou-se que as temperaturas médias das mínimas no Posto de 

Meteorologia da ESALQ, no período de 1948 a 1970, nos meses de abril e setembro, 

variaram de 15,1°C a 9,5°C, com temperaturas médias mínimas inferiores a 11°C no 

período de junho a agosto. Dessa forma, a alteração não significativa da distribuição de 

produção de forragem no capim Colonião irrigado obtida pelo autor, comparada com a 

testemunha no período de inverno, poderia ser relacionada a baixas temperaturas 

vigentes no período (Rolim, 1980). 

Alvim et aI. (1986), em avaliação da produção de poáceas tropicais e temperadas 

irrigadas na época da seca, obtiveram 27,7% da produção total anual do capim Colonião 

no período de inverno (6600 kglha de MS). No entanto, os autores concluíram que a 

obtenção de elevados rendimentos em forrageiras tropicais, durante a época seca, está 

diretamente relacionada ao aporte hídrico e ao nível de fertilidade do solo. As produções 

de forragem das poáceas foram maiores durante o período do verão, alcançando 17.290 

kglha de MS. Segundo os autores, esse fato provavelmente ocorreu devido as melhores 

condições hídricas, de luminosidade e de temperatura existentes nessa época do ano. 

De acordo com Dias Filho et aI. (1989), períodos de estresse hídrico podem ser 

considerados os maiores limitantes climáticos para o desenvolvimento de poáceas 

forrageiras em ambiente de clima tropical. Com o objetivo de possibilitar o 

entendimento, em bases morfológicas de algumas características do comportamento da 

forrageira Panicum maxÍmum Jacq., cv. Tobiatã, nas condições de estresse hídrico, os 
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autores realizaram um ensaio sob três regimes de umidade e concluíram que o número 

de perfilhos por planta foi estabelecido praticamente na primeira semana de avaliação do 

ensaio (aos 7 dias), não sendo alterado com o decorrer do tempo e resultando em uma 

diferença não significativa entre esta e as demais épocas de avaliação. Esse ensaio 

permitiu também verificar que pequenas quedas na umidade do solo podem ter, em 

curtos espaços de tempo, efeito significativo na redução da matéria seca, mesmo sob 

condições satisfatórias de fertilidade do solo. Em relação a produção de matéria orgânica 

da parte aérea, essa decresceu, sob quaisquer níveis de estresse hídrico, numa taxa maior 

e mais rápida do que o sistema radicular. Plantas previamente expostas a estresse hídrico 

apresentaram maior capacidade em tolerar períodos subseqüentes de seca. 

Maldonado et aI. (1997), em estudo sobre capim elefante irrigado (Pennisetum 

purpureum), em Campos de Goytacazes, RJ, obtiveram efeito linear da produção de 

matéria seca em função da lâmina de água aplicada, no período de inverno. Os autores 

relatam que a deficiência hídrica na região, nos meses de maio a setembro, limita a 

produção forrageira de forma drástica, enquanto fatores como temperatura e 

luminosidade permanecem dentro de um padrão adequado para produção de plantas 

tropicais. 

Villa Nova et aI. (1999) descrevem um modelo matemático que estabelece o 

potencial produtivo do capim elefante Napier (Pennisetum purpureum) como função de 

uma grandeza denominada "unidade fototérmica", que expressa a interação entre a 

temperatura do ar, o fotoperíodo e o período de descanso da planta forrageira, na 

ausência de deficiência hídrica. O modelo é capaz de explicar a ocorrência da 

estacionai idade de produção, demonstrando que a máxima produção de matéria seca de 

plantas forrageiras tropicais não ocorre nos meses de temperatura do ar mais elevada, 

mas sim, no início do verão, ainda que sob sistema irrigado (Ghelfi Filho, 1976). 

A produção das forrageiras tropicais apresenta-se maior durante o período de 

verão, provavelmente devido as melhores condições hídricas, de luminosidade e 

temperatura existentes nessa época do ano. Entretanto, os resultados obtidos pela 

pesquisa devem apenas dar noção da ordem de grandeza dos atributos ou processos de 

interesse, não podendo ser admitidos como regra geral. 
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Constata-se, ao longo desta revisão, que a expressão do potencial genético da 

planta forrageira é dependente da atuação de componentes imponderáveis, juntamente 

com todo o sistema de produção adotado. Dessa forma> é necessária uma avaliação das 

correlações entre os elementos bióticos e abióticos, em cada sistema, para o melhor 

estabelecimento de bases de manejo que culminem em rendimentos agrícolas favoráveis. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local do experimento 

o trabalho foi conduzido a campo, no município de São Desidério, Estado da 

Bahia, em propriedade particular de exploração agropecuária (Fazenda Rio Brilhante), 

cujas coordenadas geográficas são 12°55'12" latitude Sul e 45°42'54" longitude Oeste, 

com altitude de 750m (Figura 1). 

3.2 Caracterização físico-química do solo 

o solo da área é classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo dístrófico, de 

textura média-argilosa. As amostras de terra foram coletadas nas profundidades de 0-15 

cm e 15-30 cm e submetidas à análise química segundo metodologia descrita por Raij & 

Quaggio (1983), para determinação de: pH (CaCh), teor de matéria orgânica (1.1.0.), 

fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), alumínio (Al), acidez potencial 

(H+Al), soma de bases (SB), capacidade de troca catiônica (T), saturação por bases 

(V%), saturação por alumínio (m), zinco {Zn), cobre (Cu), ferro {Fe), manganês (Mn), 

boro (B) e zinco (Zn); para os teores de S-S04 foi utilizada a metodologia preconizada 

por Vitti (1980). 

A análise granulométrica foi realizada no Laboratório Análises de Solos do 

Departamento de Ciência do Solo e Nutrição de Plantas da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz", sendo determinada por sedimentação, através do método 

da pipeta, utilizando-se o hidróxido de sódio (1,0 N) como dispersante, cujos resultados 

são descritos na Tabela 2. 



Tabela 2. Resultados da análise granulo métrica e classificação textural da terra. 

Granulometria1 

Classe Textural 

1 Classe de diâmetros (mm), a saber: 
2 Areia: 2,000> 0 > 0,050 
3 Silte: 0,050> 0 > 0,002 
4 Argila: 0<0,002 

% 

69 

2 

29 

Média/argilosa 

16 

As amostras de terra foram coletadas antes da instalação da pastagem, para 

avaliação da necessidade de correção, níveis e relações dos nutrientes disponíveis à 

pastagem; após a formação da pastagem, antes da introdução dos animais na área 

(Tabela 3), visando a correlação entre os dados da análise química com os teores de 

nutrientes na planta, com a produção vegetal e animal, e ao término do experimento 

(Tabela 4). 

Tabela 3. Resultados da análise química de terra após a instalação da pastagem e 

antes da introdução dos animais. 

Prof. pH MO P s-so. K Ca Mg AI H+Al SB T V m 

em CaCh gdm-3 mgdm-3 mmol.odm-3 %, 

0-15 5,4 34 34,5 3,0 2,3 29,0 16,0 1,0 18,0 47,3 65.3 72,4 2,0 

15-30 4,5 21 13,5 7,5 1,3 11,5 5,5 1,5 26,5 18,3 44,8 40,8 8,0 

B Cu Fe Mn Zn 

mgdm-3 

0-15 0,19 0,65 45,20 1,05 3,35 

15-30 0,20 0,25 42,60 0,60 1.30 
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Tabela 4. Resultados de análise química de terra ao término do experimento. 

Prof. pH MO P 8-80. K Ca Mg AI H+AI SB T V m 

em CaQ2 gdm·3 mgdm,3 mmolcdm-3 % 

0-15 5,5 40 17 3 1,3 30 13 18 11,3 62,3 71 2 

15-30 4,5 22 4 4 0,6 10 4 25 14,6 39,6 37 6 

B Cu }<'e Mn Zn 

mgdm·3 

0-15 0,24 0,4 59,4 1,3 3,1 

15-30 0,21 0,1 44,8 0,4 0.8 

3.3 Correção e preparo do solo 

Com base na análise química de terr~ procedeu-se a correção do solo visando a 

elevação da Saturação por Bases para o mínimo de 60%, conforme indicado por Werner 

(1994). 

Para a correção da acidez do solo foi utilizado calcário dolo mítico com PRNT de 

91 %, na dosagem de 2,5 tlha, aplicado a lanço. O preparo e correção do solo foram 

executados seguindo o procedimento de distribuição de 1,3 tlha do calcário, aração a 

0,30-0,35 m (30-35 cm) de profundidade com arado de aiveca, distribuição de mais 1,2 

tlha de calcário, gradagem pesada e duas passadas de grade niveladora. Essas operações 

foram executadas a partir do mês de novembro de 1997, sendo portanto interrompidas 

inúmeras vezes em função da ocorrência de chuvas. 

3.4 Instalação do experimento 

3.4.1 Semeadura e formação da pastagem 

A semeadura da pastagem foi realizada em linhas espaçadas de 0,45 m, com 

profundidade média de 0,02 m (2,0 cm) e distribuição de 15 kglha de sementes com 20% 

de valor cultural e 150 kg/ha de superfosfato simples granulado. Para promover melhor 

uniformidade de distribuição das sementes, essas foram homogeneizadas com o 

superfosfato simples numa operação anterior à semeadura. 

A semeadura foi realizada entre os dias 14 e 17 de janeiro de 1998 e a 

emergência das plântulas 8 e 10 dias após a semeadura. 
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Figura 1. Localização geográfica da unidade experimental, situada à latitude de 

12°55'12" Sul e longitude de 45°42'54" Oeste, no município de São 

Desidério, BA, com altitude de 750 m. 

3.4.2 Subdivisão da área e manejo da pastagem 

A partir de 90 dias após a semeadura (abril/maio de 1998), a pastagem foi 

submetida ao corte de uniformização com colheita da forragem para ensilagem. 

Posteriormente, a área de 100,9 ha foi subdividida radialmente em 18 piquetes de 5,5 ha, 

com todos tendo acesso a uma aguada central de 1 ha (Figura 2). 
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Figura 2. Esquema da divisão da área irrigada: 18 piquetes de 5,5 ha, aguada 

central e estrada de acesso. 

Na aguada central foram instalados um bebedouro australiano de 4 m de raio e 

0,5 m de profundidade, abastecido via tubulação do sistema de irrigação e cochos para 

mineralização dos animais. 

A cerca externa no perimetro do pivô foi fixa, com lascas distanciadas em 6 m e 

com 5 fios. As cercas internas foram fixadas em vergalhões de ferro e constaram de 2 

fios, sendo um terra e o outro eletrificado através de um eletrificador acionado por 

bateria. 

o período de pastejo, em cada piquete, foi inicialmente programado para 3 dias, 

porém, variou de 2 a 5 dias em função da disponibilidade de forragem apresentada 

durante o ciclo de pastejo. O manejo da pastagem consistiu na introdução de todo o 

rebanho no primeiro piquete e sua permanência até o total rebaixamento da pastagem, 

quando o lote era transferido para o piquete seguinte. 

A introdução dos animais no sistema foi em 19 de julho de 1998 e a retirada total 

do lote em 1 de novembro de 1998. 

3.5 Sistema de irrigação 

o sistema de irrigação utilizado foi o pivô central, cujas especificações técnicas 

são descrita na Tabela 5. 
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Tabela 5. Especificações técnicas do equipamento de irrigação. 

Pivô Central Valmatic 4865 PA-VSN/1l-1333 

Composição do pivô Alturas manométricas 

Comprimento dos vãos 51,52m Pressão extremo da tubulação do pivô 20,OOmca 

Comprimento total do equipamento 566,70m Desnível (ponto pivô 80 ponto mais alto) 8,oom 

Número de aspersores 176,00 Perda friccionai no tubo do pivô 28,20mca 

Raio canhão e balanço O,oom Altura dos aspersores 3,50m 

Área irrigada Pressão no ponto do pivô 59,70 mca 

Raio efetivo da área irrigada 566,70m Desnível (moto-bomba ao centro) 20,OOm 

Área circular irrigada l00,90ha Perda friccional na adutora 13,00 mca 

Caracteristicas técnicas Altura de sucção 3,OOm 

Lâmina bruta 24h 7.20mm Perdas diversas 5,OOmca 

Tempo de operação diário 24h Altura manométrica total l00,60mca 

Vazão 302,6Orn% Informações complementares 

Velocidade da última torre a 100% 250,75m1h Golpe de Aríete 25,40mca 

Tempo mínimo por volta a 100% 14.20 h Golpe de Aríete mais pressão bomba 135,40mca 

Lâmina bruta mínima 4,29mm 

Tubulação da adutora 

Comprimento Diâmetro Material Coeficiente Vazão hf(mlm) hftotal Velocidade 

1060 m 250 mm A.Z. 

Bomba centrifuga 

Marca KSB 

Modelo ETA 150-50 

Número de estágios 01 

Diâmetro do rotor 480,oomm 

Vazão 303,oom3Jh 

Pressão 11O,oomca 

Rendimento 70% 

Rotação 1750rpm 

Potência no eixo 176,30CV 

Potência máxima 211,60 CV 

3.6 Material vegetal utilizado 

137 302,60 m3Jh 0,012 mca 13,000 mca 1,80 mls 

Marca 

Modelo 

Potência nominal 

Rotação 

Consumo 

Marca 

Modelo 

Consumo 

Potência 

Tensão 

Motor a óleo diesel 

Scânia 

DS-ll 06 cilindros 

300CV 

1750rpm 

49,21 Uh 

Grupo gerador 

MWM 

3 ciljndros 

3,51 Uh 

40kVA 

500 V 

Foi empregada a espécie Panicum maximum cv. Mombaça, CUJO lançamento 

nacional foi realizado em 1993, pelo Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte da 
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EMBRAP A. É um cultivar de alta produtividade, com elevada porcentagem de folhas 

durante o ano e, principalmente, durante a estação seca, destacando-se por apresentar 

excelentes respostas à adubação, ampla adaptabilidade e menor estacionalidade de 

produção quando comparado a outros cultivares da espécie. 

3.7 Manejo da água e adubação da pastagem 

Em função da semeadura ter sido realizada na estação das águas, a necessidade 

do uso da irrigação se fez presente apenas nos períodos de veranico e a partir do final 

das chuvas; os dados de precipitação durante o período experimental estão demonstrados 

na Figura 3. Como inferência na irrigação, foi utilizado o uso consuntivo de 30 mm 

semanais, o que significa, duas voltas do pivô central, perfazendo aproximadamente 95 

horas de operação com percentímetro a 300/0, irrigando lâmina bruta de 14,3 mm por 

volta. Essa rotina foi alterada durante duas semanas, no mês de julho, devido problemas 

mecânicos no motor. 

As adubações de cobertura foram realizadas via água de irrigação, imediatamente 

após o pastejo de cada piquete, com de 30 kglha de N e K20, com lâmina bruta de 14,3 

mm. Foi estabelecido que o piquete que seria imediatamente ocupado pelo lote não 

deveria ser irrigado nos últimos 3 dias, medida essa visando o não pisoteio, por parte dos 

animais, do solo recém-irrigado (em função de uma possível evolução temporal do grau 

de compactação do solo, hipótese esta que deverá ser avaliada nos próximos anos). 

250 
C (mm) 

200 
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50 
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J F M A M J J A S o N D 

Meses 

Figura 3. Precipitação (C, mm) no período de janeiro a dezembro de 1998. 
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3.8 Manejo do rebanho bovino 

Os lotes de bovinos submetidos ao sistema constituíram-se de: (i) ammaIS 

anelorados inteiros: bezerros em recria, ao pé, matrizes solteiras e paridas; e (ii) animais 

Yz sangue Red Angus inteiros: bezerros em recria. 

Os animais tiveram livre acesso à água e à suplementação mineral (sal + uréia a 

20%), com as medidas preventivas de controle de endo e ectoparasitas e vacinações de 

acordo com a necessidade e recomendações sanitárias do rebanho, nas épocas 

pertinentes. 

O ganho de peso dos animais foi determinado através da diferença entre o peso 

destes no início e no final do experimento, considerando-se todos os animais do lote, 

com o peso tomado a partir de 12 horas de jejum e com acesso a água. 

Durante o período inicial de avaliação, a lotação animal composta apenas pelos 

bezerros em recria mostrou-se insuficiente, o que determinou que a introdução de 

fêmeas e bezerros ao pé, permitindo um menor período de pastejo em cada piquete. 

3.9 Avaliações da produção vegetal 

3.9.1 Determinação de rendimento e qualidade nutricional da forragem 

Os dados de produção vegetal foram obtidos através da coleta de amostras da 

forragem em cada um dos piquetes em duas épocas distintas: (i) imediatamente antes do 

pastejo, e (ii) após 30 dias de crescimento da pastagem. As amostras foram retiradas em 

5 pontos aleatórios dentro de cada piquete, com área de coleta de 1 mZ
, delimitada por 

um quadro com essa dimensão e corte realizado ao nível do solo, com a pesagem 

imediata da matéria original colhida e conservada congelada até a realização das 

análises. Foram tomados os pesos totais das amostras, sem subdividi-las em suas partes 

vegetativas. 

No primeiro ciclo de pastejo, após o corte de uniformização não foi realizada a 

amostragem referente aos 30 dias de descanso da pastagem. 
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Para determinação da qualidade nutricional do material vegetal produzido, as 

amostras de forragem foram submetidas a análise bromatológica em laboratórios 

especializados. 

3.9.2 Determinação de material vegetal remanescente após o pastejo 

A determinação das perdas de forragem foi executada imediatamente após o 

pastejo dos animais, sendo coletada em duas etapas: levantamento da forragem 

remanescente na planta e material perdido no solo por pisoteio e/ou sobras da apreensão 

dos animais. Em ambos os casos foram feitas 5 amostragens aleatórias, de 1 m2
, por 

piquete. 

A massa de matéria seca da pastagem aos 30 dias de descanso, foi determinada 

avaliando-se a oferta total de forragem da pastagem ao término desse período de 

descanso. 

3.9.3 Taxa de crescimento da pastagem 

A taxa de crescimento médio da pastagem foi obtida através da relação entre o 

rendimento de matéria seca total média de cada piquete (kglha MS) e o respectivo 

intervalo entre pastejos, em dias. No primeiro ciclo de pastejo (19/07 a 16/09/98), foi 

considerado o rendimento total da poácea, visto que toda a pastagem foi submetida, 

inicialmente, ao corte de uniformização. Porém, a partir do segundo ciclo iniciado em 

16/09/98, do rendimento médio observado subtraiu-se o índice de 27,5%, referente ao 

remanescente da forragem ainda na planta, após o pastejo dos animais. 

3.10 Monitorização das condições climáticas 

Durante a condução do experimento foram monitorados, diariamente, os dados 

de: temperaturas mínima, máxima, média relativa, pluviosidade e radiação solar, através 

de uma estação meteorológica local Li-1200 (Li-cor, Inc. Lincoln, Nebraska, USA), 

cujos resultado médios são demonstrados na Figura 4. 
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Figura 4. Temperaturas Médias Máxima (Tx, °e) e Mínima (Tm, °C) e Radiação 

Solar (R, MJ/m2.dia) de janeiro a dezembro de 1998. 

3.11 Previsão de rendimento vegetal em função de unidades fototérmicas 

Com o objetivo de prever o rendimento do Mombaça em resposta às oscilações 

estacionais compreendidas no período de avaliação, foi utilizada a unidade fototérmica 

descrita por Villa Nova et alo (1999), representada pela equação (1). 

(;GDf' 
UF= Nf 

-+1 

(1) 

Ni 

em que UF se refere ao número de unidades fototérmicas correspondente ao período de 

n dias de crescimento da planta após a desfolha; GD ao número médio de graus-dia no 

período de n dias (GD, °C.dia); Nr ao valor do fotoperíodo no final do período de 

crescimento (horas); Ni ao valor do fotoperíodo no início do período de crescimento 

(horas). 

Nr e Ní são funções de diferentes latitudes e épocas do ano, representadas pela 

declinação solar, obtidas por tabelas (Villa Nova, 1978). 

O cálculo do número médio dos graus-dia é expresso conforme as equações (2) 

QU(3). 



GD=(T-15)-C se Tm~15°C 

GD- (Tx-15y C se Tm<15°C 
- 2.(Tx-Tm) 

em que o fator C é calculado conforme a seguinte expressão: 

C - (Tx - 30) 2 quando Tx > 30° C 
- 2.(Tx-Tm) 

25 

(2) 

(3) 

(4) 

em que GD se refere ao número médio de graus-dia do período de n dias (GD, °C.dia); T 

à temperatura média do ar no período (C); Tx à temperatura média máxima do ar no 

período ~C); Tm à temperatura média mínima do ar no período (C); C à correção da 

temperatura base superior. 

3.12 Custos de implantação de pastagem sob sistema de irrigflção 

Os custos de instalação da tecnologia de pastejo rotacionado em área irrigada por 

pivô central, acionado a óleo diesel, são demonstrados na Tabela 6. 
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Tabela 6. Custos de instalação da tecnologia de pastagem irrigada, em áre:J de 

100,9 ha sob pivô centraI, em sistema de pastejo rotacionado. 

Descrição 

Calcário dolomítico 
Semente Panícum (VC 20%) 
Superlosfato simples 
Mão-de-obra 
Operações mecanizadas 
SubtotalOl 

Uréia 
Cloreto de potássio 
Manutenção equipamento 
Mão-de-obra 
Subtotal02 

Estaca 
Mourões 
Vergalliões 
Arame para eletrificação 
Arame liso para cerca fixa 
Mão-de-obra 
Eletrificador com placa solar 
Subtotal03 

Bebedouro 
Base alvenaria 
Mão-de-obra 
Subtotal04 

Manutenção pivô/motores 
Óleo diesel 
Depreciação do pivô 
Subtotal05 

Bezerro desmamado anelorado 
Bezerro desmamado cruzado 
Vaca com bezerro aopé 
Vaca vazia 
Novillia 
Subtotal06 

Minerais 
Vacinaslprod. Veterinários 
Mão-de-obra 
Subtotal07 
Custei o total 
Juros (6% ano) 
Custo Total Anual 

Unidade Quantidade Preço lDIitá.rio (R$) 
Item 01 - Instalação da pastagem 

t 250 
kg 1500 
t 25 
h 80 
h 490 

Item 01 - Adubações de cobertura 
17 

t 13 
ha 100 
h 145 

Item 03 - IIIStIIÚIçiio de cercas 
unid 600 
ooid 50 
ooid 105 
km 4,5 
km 18,0 
km 3,6 
ooid 01 

Item 04 - Instaúzç60 de bebedouro 
unid OI 
ooid 01 
unid 01 

32,00 
3,60 

230,00 
1,25 

15,00 

224,00 
265,00 

2,00 
1,25 

4,00 
18,00 
1,40 

39,00 
65,00 
250,00 
1000,00 

750,00 
600,00 
800,00 

Item 05 - Irrigação com acionmnento a óleo diesel 
h 1920 2,50 
L 101225 0,48 

dias 210 8631,00 

Item 06 - Aquisição dos animais 
animal 349 
animal 203 

@ 61<>,10 
@ 4705,40 

animal 171 

161,00 
200,00 
19,00 
19,00 
169,00 

Item 07 - Despesas com manutenção do rebanho 
kg 6600 0,50 

animal 1277 3,00 
mês 4 600,00 

8.000,00 
5.400,00 
5.750,00 
100,00 

7.350,00 
26.600,00 

3.808,00 
3.445,00 
200,00 
181,25 

7.634,25 

2400,00 
900,00 
147,00 
175,97 

1750,00 
900,00 

1.000,00 
7.272,97 

750,00 
600,00 
~OO,OO 

2.150,00 

4.800,00 
48.588,00 
8.631,00 

66.019,00 

56.189,00 
4{).600,00 
11.762,84 
89.402,60 
28:899,00 

226.853,44 

3300,00 
~31,00 

2400,00 
9531,00 

342.060,60 
20.523,64 

362.584,24 

3.13 Estimativa do custo do sistema de irrigação acionado por energia elétrica 

Para o seguinte cálculo, assume-se que todos os custos de implantação da 

tecnologia, da aquisição do rebanho, de manutenção, operação e amortização dos 
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equipamentos de irrigação, acionados a energia elétrica e a diesel são iguais, mantendo

se como única variável a fonte energética para acionamento dos motores. 

As tarifas da energia elétrica foram obtidas na COELBA (Companhia de Energia 

Elétrica da Bahia) e referem-se à média do ano de 1998, para produtores rurais do grupo 

"A" horosazonal verde, no período seco. Para a composição dos preços, foram 

considerados dois períodos de aplicação de água, em função da portaria número 105 de 

03/04/92 do DNAEE (Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica): (i) um 

período com desconto de 90% da tarifa de consumo no período de operação 

compreendido entre 23:00 e 5:00 horas, o que perfaz 6 horas de irrigação diária com 

custo mínimo, e (ii) outro período sem desconto (supondo não haver necessidade de 

irrigar no horário de pico). 

O consumo de energia elétrica durante todo o período avaliado, foi estimado 

conforme a equação (5), proposta por Frizzone et alo (1993). 

CCEE = Pol .Tsd .Pkwh + Pol .Tcd .Pkwh .(I-~) 
100 

(5) 

em que CCEE se refere ao custo do consumo efetivo da energia elétrica durante o 

período avaliado (R$); Pot à potência necessária ao acionamento do conjunto 

motobomba (kW); Tsd ao tempo (h) de operação do sistema durante o período avaliado, 

no horário sem desconto; Tcd ao tempo (h) de operação do sistema durante o periodo 

avaliado, no horário com desconto; Pkwh ao preço do kW.h (R$/kW.h); e d ao desconto 

ofertado no período de 23:00 às 5:00 horas (%). 

O custo da demanda de potência elétrica durante o período de ocupação é 

calculado por: 

CDP = Potinst .Pd.t (6) 

em que CDP se refere ao custo de demanda de potência (R$); Potinst à potência instalada 

(kW); Pd ao preço de demanda do kW (R$lKw.mês); e t ao tempo (meses). 

Para a composição do custo total de energia elétrica, deve ser considerado o 

custo da demanda de potência elétrica durante o período avaliado. 
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Através da equação (6) e dos dados apresentados na Tabela 7, obtém-se que, para 

o consumo de 576 horas de irrigação em horário com desconto, 1344 horas em horário 

sem desconto e demanda mensal para um motor de 250 CV, têm-se um custo total no 

consumo de energia elétricadeR$21. 798,48 (CCEE com desconto de 90%+ CCEE sem desconto 

+ custo da energia demandada), contra o custo de R$48.568,32 da aquisição do óleo diesel. 

Tabela 7. Demonstrativo dos custos de irrigação com sistema de bombeamento 

acionado por energia elétrica, com demanda de 7 meses para motor de 

250 CV. 

Descrição Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Preço total (R$) 

CCEE com desconto de 90% kW.h 144000 0,004059 584,49 

CCEE sem desconto kW.h 336000 0,04059 13.638,24 

Custo da energia demandada kW.mês 1750 4,3290 7.575,75 

Sttbtotal 21.798,48 

Manutenção pivô/motores h 1920 2,50 4.800,00 

Depreciação do pivô 210 dias 8.631,00 8.631,00 

Total 35.229,48 

3.14 Análise estatística 

A análise de variância de Fisher (Gomes, 1987) para as variáveis estudadas foi 

executada utilizando-se o programa SAS e, no caso da rejeição da hipótese de nulidade, 

foi utilizado o programa Table Curve para a obtenção dos modelos matemáticos, cuja 

avaliação teve como critério o valor F, o coeficiente de correlação e a premissa de 

desempenho biológico. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Rendimento vegetal 

4.1.1 Rendimento da forragem no pastejo 

Os resultados do rendimento médio em massa de matéria seca do cultivar 

avaliado são apresentados na Tabela 8. 

Observa-se que o primeiro ciclo de pastejo efetuado durante o inverno (19/07 a 

16/09/98) foi realizado após um período de descanso médio de 88 dias. 

O longo período de descanso adotado para o início do primeiro ciclo de pastejo 

deve-se ao tempo demandado para a recuperação das plantas, que pode ser explicado por 

dois fatores: (i) baixo vigor da rebrota da pastagem em função das condições climáticas 

vigentes após o corte de uniformização (Tabela 38, Tabela 39, Tabela 40, Tabela 41, 

Tabela 42, Tabela 43, Tabela 44, Tabela 45, Tabela 46, Tabela 47, Tabela 48 e Tabela 

49), e (ii) pela rebrota dependente da emissão de perfilhos basais, devido a desfolha 

excessiva no corte de uniformização das plantas, que provocou a remoção dos 

meristemas apicais. Essa eliminação deu-se devido o corte de uniformização ter sido 

promovido no estádio reprodutivo da planta forrageira, momento esse em que há o 

alongamento das hastes com conseqüente elevação dos meristemas. 

A rebrota dependente de perfi lhos basais ocorre de forma lenta pois depende 

diretamente das reservas orgânicas da planta para o seu desenvolvimento. Nas 

forrageiras do gênero Panícum, os perfilhos basais devem ser preferencialmente 

explorados para obtenção de altos rendimentos e elevada lotação animal por hectare 

(Santos, 1993), pois esses contribuem com maior peso de massa verde e de maneira mais 

vigorosa em relação aos aéreos (Barbosa et aI., 1996). 
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Tabela 8. Massa de matéria seca (MS, kg/ha) de Panicum maximum, cv. Mombaça, 

em função da data de coleta e período de descanso (PD, dias). 

Data da coleta Piguete PD MS 
Inverno 

19107/98 1 76 3732.7 
25/07/98 2 79 3793,6 
30/07/98 3 81 3853.7 
04/08/98 4 84 3827,9 
07/08/98 5 84 3748,..1-
10/08/98 6 85 3808.0 
13/08/98 7 87 ..1-129A 
16/08/98 8 88 ..1-018,7 
19/08/98 9 89 390..1-,2 
22/08/98 10 91 3850.5 
24/08/98 II 91 3963,6 
27/08/98 12 91 3850.5 
31/08/98 13 92 4191.5 
04/09/98 14 94 3991A 
07/09/98 15 95 4157.6 
10/09/98 16 95 ..1-022,0 
12/09/98 17 95 4249A 
14/09/98 18 95 4192.8 

Primavera 
16/09/98 1 53 4220.1 
18/09/98 2 50 ..1-035.5 
21/09/98 3 48 4283.4 
23/09/98 4 47 3886,2 
25/09/98 5 46 4307,0 
27/09/98 6 45 ..1-009.0 
29/09/98 7 44 3963,2 
01/10/98 8 43 5239.0 
03/10/98 9 42 5508.1 
05/10/98 10 42 4287,5 
06/10/98 II 40 4900,2 
10/10/98 12 40 4590,0 
12/10/98 13 38 4032,6 
15/10/98 14 38 4836,6 
17/10/98 15 38 5788.0 
19110/98 16 38 4564,7 
21/10/98 17 38 6015,0 
23/10/98 18 38 ..1-614,1 
25110/98 1 38 6513,1 
27/10/98 2 36 5926,2 
29/10/98 3 36 4637,5 
31/10/98 4 36 4987,6 
02/1 1/98 5 36 5204,7 
04/11/98 6 36 6160,9 
06/11/98 7 36 5856,6 
08/11/98 8 36 5913,6 
10/11/981 9 36 5595.8 

1 Os animais foram pesados no dia 12/1l/98, quando saíram do sistema. 
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A influência das condições climáticas e do tipo de rebrota sobre o 

desenvolvimento e produção do cultivar Mombaça é constatada através dos níveis de 

rendimento de matéria seca obtidos por essa poácea sob diferentes períodos de descanso. 

Esses variaram de 36 a 95 dias, na primavera e no inverno, respectivamente, e 

proporcionaram coeficiente de variação relativo à variável dependente de apenas 

20,63%. 

A menor disponibilidade absoluta de matéria seca observada no pastejo foi de 

3732,7 kg/ha, com período de descanso de 76 dias, pastejada em 19/07/98 (Tabela 8), 

superior aos 1200 kg/ha considerado por Mott (1980) como o mínimo aceitável para o 

consumo de animais bovinos em pastejo. 

A análise de variância (Tabela 27) para a variável massa média de matéria seca 

independente dos períodos de descanso praticados, mostra que o efeito do período do 

ano (inverno e primavera) foi altamente significativo (a=O,Ol), com os resultados da 

comparação por Tuckey demonstrados na Tabela 9. 

Tabela 9. Massas de matéria seca de Panicum maximum cv. Mombaça, média 

(MSm, kg/ha) e total (MSt, kg) em função da estação do ano, nos 

períodos médios de descanso (pD, dias). 

Estação PD MSm MSt1 Piquetes pastejados 

lnverno 88 3960,33 a 392.072,67 18 piquetes (99 ha) 

Primavera 40 4958,37b 736.317,95 27 piquetes (148,5 ha) 

Período total 4559,15 1.128.390,62 

*Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não apresentam diferença estatística entre si pelo teste de 
Tuckey (P>{),01); dms = 250,66 kglha. 
1 Massa referente a todos os piquetes (área do piquete: 5,5 ha) 

Dessa forma, observa-se que o rendimento médio obtido na primavera (4958,37 

kg/ha de MS), com período de descanso médio de 40 dias, superou em 25,20% aquele 

obtido, durante o inverno, 88 dias (3960,33 kg/ha de MS), demonstrando que a menor 

freqüência de pastejos, no período de inverno, não promoveu o mesmo nível de 

rendimento obtido na primavera. 

O rendimento médio de forragem obtido durante o inverno, com 88 dias de 

descanso (Tabela 9) é superior àqueles obtidos em diversos trabalhos publicados. 
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Pedreira (1973) obteve, em Nova Odessa, SP, produções que variaram de 711 a 

2204 kglha de MS para o capim Colonião cultivado sob condição de sequeiro, durante o 

inverno. Monteiro & Werner (1977), em ensaios realizados nessa mesma localidade e 

com o mesmo cultivar obtiveram de 3088 kglha de MS, no período de inverno, com 

intervalo entre cortes superior a 150 dias. Nesse experimento os autores ressaltam a 

importância da pluviosidade nesse período (223,8 mm) que proporcionou produção 

equivalente a 36,6% sobre o total anual. 

O rendimento do capim Colonião aos 161 dias de crescimento, durante o outono 

e inverno, foi de apenas 237 kg!ha de MS, enquanto que aos 63 dias, dur.ante a 

primavera, foi de 1705 kglha de MS (Pedreira, 1979). 

Na mesma linha .de pesquisa., Andr.ade et .al. (1991a) obtiveram rendimento 

médio de 2250 kglha de MS, no período de inverno, com 56 dias entre cortes, para os 

capins Colonião e Tobiatã, sob condição desequeiro,em NOVA Odessa, SP. 

Cecato et aI. (1996), trabalhando com plantas do gênero Panicum com período de 

descanso de 70 dias, obtiveram, para o cultivar Mombaça, no período de inverno, 

produção média de 2483 kglha de MS e, para o corte realizado no final do mês de 

agosto, rendimento de 881 kglha de MS, sob condição de sequeiro. 

Machado et aI. (1997), nas condições de Maringá, PR, observaram rendimento 

médio de Panicum, no período de inverno, superior ao obtido no presente estudo, 

atingindo 5200,5 kglha de MS, com intervalo entre cortes de 70 dias. 

Sob condição irrigada, Ladeira et aI. (1966) obtiveram 11 000 kglha de matéria 

verde para Panicum maximum, cv. Sempre Verde, enquanto o tratamento de sequeiro 

apresentou 9100 kglha, considerando período de crescimento de maio a outubro (150 

dias). 

Os dados de literatura sobre rendimento de matéria seca da forragem em relação 

à estacionalidade de produção e idade de corte da planta forrageira, revelam 

concordâncias no que tange ao período de descanso de poáceas na estação de 

crescimento favoráveL porém, isso não ocorre para os períodos menos favoráveis ao 

crescimento. A estação de inverno, que, para muitas regiões do país coincide com 

períodos de máxima deficiência hldrica dos solos, ainda é assunto a ser pesquisado. 
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o rendimento médio obtido no presente estudo revela a importância da utilização 

de sistemas de irrigação, durante o período de inverno, para otimização da oferta de 

forragem, na região em questão. 

A análise de variância para a variável massa de matéria seca em função das 

avaliações temporais no período de inverno não foi significativa, porém, durante a 

primavera o efeito da época de crescimento foi altamente significativo (a=O,Ol), 

conforme demonstrado na Tabela 28. 

Como variável independente, em todos os modelos, o tempo foi considerado zero 

no prim~r.o dia de .avaliação e entr.ada-dos .animais no sistema (piquete 1). Durante o 

inverno ocorreu o primeiro ciclo de pastejo (18 piquetes), tendo sido iniciado em 

19/07/98 e concluído em 16/09/98 (O S; t < 58). Na estação de primavera, o pastejo teve 

início em 16/09/98 e término em 12/11/98, com 27 piquetes pastejados (58 s; t < 115). 

Observa-se que a tendência de rendimento durante a primavera (Figura 5) 

apresenta-se crescente, com as maiores massas obtidas no periodo final de avaliação, 

ainda que essas áreas estivessem sob menores intervalos entre pastejos (36 dias). 

Acredita-se que esse desempenho seja função da alteração paulatina das condições 

hídricas, térmicas e fotoperiódicas. 

Na Tabela 10 é representado o modelo explanatório que melhor explicou a 

variação da massa de matéria seca vegetal produzida durante a primavera. 
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Figura 5. Massa de matéria seca do Panicum maximum, cv. Mombaça (kglha), 

durante a primavera, com período de descanso médio de 40 dias, ao 

longo das avaliações temporais. 

Tabela 10. Modelo explanatório do período de primavera referente à estimativa de 

massa de matéria seca do Mombaça (kglha), em função do número de 

dias decorridos a partir do início do experimento (t, dias; tI = 58; ti = 113 

dias), com os respectivos valores do coeficiente de correlação (r), número 

de ob~-(n),-desvio-P3dr.ão-{s,.kgl-ha}-e valor F. 

c d (tI s;, t s;, ti) 
A1fvfSP = a+bt3 +-+2 

t t 

Parâmetros <lo Modelo Parâmetros Estatísticos 

a 14156,97166 r 0,7149 

b -0,00067053 n 27 

c -1,1147.106 s 792,4668 

d 3,12346.107 F 8,01593** 

**Significativo ao nível de I % de probabilidade (r26-0,Ol = 0,479). 
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No presente estudo, o período de primavera não foi avaliado até o seu término e, 

considerando-se que nesse período a pastagem foi submetida a maior freqüência de 

pastejos, depreende-se que as produções de matéria seca apresentar-se-iam em maiores 

níveis se os intervalos entre pastejos fossem maiores; concordando com observações de 

Gomide & Zago (1981) em estudo do rendimento do capim Colonião submetido a 

diferentes intervalos de corte. 

Os cortes efetuados a partir de novembro demonstram acréscimos em massa de 

matéria seca, coincidindo com a elevação da temperatura mínima e início das primeiras 

chuvas na região, o que concorda com Grant et a!. (1981) que afirmam que as condições 

de crescimento da planta forrageira melhoram significativamente a partir do início da 

estação de crescimento até o solstício de verão. Esse fato ratifica a importância do 

período do ano sobre os níveis de rendimento do capim Mombaça. 

4.1.2 Taxa de crescimento da pastagem 

A análise de variância (Tabela 30) mostra que o efeito das épocas de 

crescimento, durante a primavera, sobre a taxa de crescimento da pastagem (kg/ha.dia) 

foi altamente significativo (u = 0,01), o que não ocorreu para o período de inverno 

(Tabela 31). 

A análise de regressão permitiu a obtenção do modelo matemático explanatório 

que demonstra a tendência da taxa média de crescimento da pastagem durante o período 

de primavera (Figura 6). 

Em função da área foliar remanescente na pastagem não ter sido a mesma para o 

período de inverno e primavera, não é possível estabelecer comparações entre as taxas 

de crescimento de ambas. Durante o inverno, não houve área foliar remanescente na 

pastagem, visto o corte para silagem ter promovido a retirada total dos perfilhos. A taxa 

de crescimento da pastagem, nesse período, não apresentou diferença estatística, com 

coeficiente de variação de 17,06% e média de 44,88 kglha.dia. 
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Figura 6. Taxa média de crescimento do Panicum maximum~ cv. Mombaça 

(kglha.dia), avaliada no período de primavera. 

As baixas taxas de crescimento durante o período de inverno, no presente estudo, 

podem ser relacionadas, principalmente, a dois fatores: (i) estacionalidade de produção 

do capim Mombaça (Jank:, 1995), e (i i) elevado período de descanso praticado nesse 

período, sem que esse tenha contribuído, durante toda sua extensão, no acúmulo de 

matéria seca. 

A massa de matéria seca remanescente, após cada pastejo, foi estimada em 

27,5% da massa inicial disponível ao consumo dos animais, o que perfaz um residual 

médio de, aproximadamente, 1130 kglha de MS, com coeficiente de variação de 

21,42%. A partir da forragem remanescente e das melhores condições térmicas e 

hídricas, a taxa de crescimento durante a primavera mostrou-se superior àquela obtida no 

inverno. 

o modelo explanatório que melhor representa a tendência da taxa de crescimento 

do capim Mombaça durante a primavera está demonstrado na Tabela 11. 

As menores taxas de crescimento durante a primavera foram apresentadas pelos 

primeiros piquetes pastejados (Figura 6) e coincidem com a ocorrência das menores 

temperaturas mínimas (13°C) durante o período de descanso da forragem naqueles 
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piquetes. A partir da elevação da temperatura mínima, o crescimento da forrageira 

entrou em fase de acúmulos crescentes, com maior taxa de crescimento representada por 

140,86 kg/ha.dia de MS. 

Tabela 11. Modelo explanatório do período de primavera referente à estimativa da 

Taxa de Crescimento da pastagem de Mombaça (TC, kglba.dia), em 

função do número de dias decorridos a partir do início do experimento 

(t, dias; tI = 58; ti = 113 dias), com os respectivos valores do coeficiente 

de correlação (r), número de observações (n), desvio padrão (s, 

kg/ha.dia) e valor F. 

... ( )2 d lnt TCP=a+bt+c lnt +-O~ +e-t ,- t 

Parâmetros do Modelo 

a -1,5695.106 

b -594,946952 

c 33360,73044 

d 1,6753.10 7 

7 e -1,6365.10 

**Significatívo ao nível de 1% de probabilidade (r26-0.OI = 0,479). 

Parâmetros Estatísticos 

r 

n 

s 

F 

0,8535 

27 

26,3980 

14,7641** 

As taxas de crescimento em matéria seca obtidas no presente estudo superam 

àquelas obtidas por diversos autores: (i) Brougham (1959) obteve taxas entre 16,8 

kg/ha.dia e 22,4 kg/ha.dia, respectivamente, para as culturas de trevo branco (Lolium 

perene) e trevo vermelho (Lolium multiflorum); (ii) Bryan & Sharpe (1965) obtiveram 

2,24 kg/ha.dia para o capim Pangola (Digitaria decumbens Stent); (iii) Singh & 

ChatteIjee (1968) determinaram taxas de 7,0; 5,4 e 1,1 kg/ha.dia para os capins 

Brachiaria brizantha, Andropogon gayanus e Paspalum notatum, respectivamente; (iv) 

Cooper (1970), trabalhando com trevo branco (Lolium perene) obteve 20 kg/ha.dia; (v) 

Pedreira (1973), obteve, para o capim Colonião, taxas médias de crescimento de 2,0; 3,6 

e 8,7 kg/ha.dia, para os meses de julho, agosto e setembro, respectivamente; enquanto 

(vi) Pedreira (1979), ainda para o capim Colonião, descreve taxas de 1,7; 7,0; 12,2; 22,3 
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e 39,6 kg/ha.dia, para os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, 

respectivamente. 

Middleton et aI. (1975) relatam que as plantas do gênero Panicum são muito 

sensíveis às variações de temperatura, sendo que a taxa de crescimento do cultivar 

Colonião, durante o verão pode superar 150 kg/ha.dia, enquanto que, sob baixas 

temperaturas, essa taxa pode ser inferior a 30 kg/ha.dia. 

Botrel et aI. (1991) obtiveram taxas de crescimento médio para cultivares de 

Pennísetum purpureum de 30,79 kglha.dia para pastagens irrigadas, e de 7 kglha.dia 

para não irrigadas, durante o inverno, na Zona da Mata, MG. 

O modelo proposto na Figura 6 apresenta incrementos na taxa de crescimento da 

pastagem, porém, há a tendência de estabilização no final do período avaliado, o que 

pode ser relacionado com a ocorrência freqüente de chuvas causando dias nublados com 

conseqüente redução da luminosidade e radiação solar, aliado ao fato do encharcamento 

do solo. 

4.1.2.1 Rendimento do cultivar Mombaça aos 30 dias de descanso 

As análises de variâncias na Tabela 32 e Tabela 33 demonstram, 

respectivamente, o efeito altamente significativo (0.=0,01) da época de crescimento 

sobre a massa de matéria seca e sobre a taxa de crescimento da pastagem, aos 30 dias de 

crescimento. 

Em todos os modelos, o tempo é a variável independente, sendo considerado 

tempo zero o primeiro dia de avaliação; daí a avaliação do primeiro piquete cujo período 

de descanso foi de 30 dias e o período de ocupação de 5 dias, ter sido realizada 35 dias 

após a introdução dos animais no sistema. 

Os modelos matemáticos que expressam a massa de matéria seca e taxa de 

crescimento da pastagem de Mombaça, relativas aos período de descanso de 30 dias, ao 

longo dos períodos avaliados, estão representados na Figura 7 e na Figura 8, 

respectivamente. 
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Figura 7. Massa de matéria seca do Panicum maximum,cv. Mombaça (kg/ha), com 

período de descanso de 30 dias, durante as avaliações temporais de 

inverno e primavera. 

A avaliação de todos os piquetes a um mesmo período de descanso permite a 

comparação direta da massa de matéria seca produzida e do vigor da rebrota, ao longo 

dos períodos de inverno e primavera, em toda área. 

A taxa de crescimento aos 30 dias foi calculada desconsiderando-se o residual 

médio de forragem remanescente nas plantas, contudo, deve ser ressaltada a importância 

dessa, visto que, na ausência de área foliar remanescente, a recuperação das plantas dar

se-ia em maior período de tempo, proporcionando, conseqüentemente, menores taxas de 

crescimento. 

Observa-se que as curvas de massa de matéria seca e taxa de crescimento 

apresentam a mesma tendência, com período inicial de crescimento lento que, a partir da 

segunda quinzena de setembro (t=60 dias), apresenta maiores respostas. A partir do final 

de novembro (t=125 dias), observa-se uma tendência de estabilização do crescimento da 

forrageira. 

Os modelos explanatórios que melhor explicaram o desempenho da forragem, em 
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termos de massa de matéria seca e taxa de crescimento durante o inverno e a primavera, 

são demonstrados na Tabela 12 e na Tabela 13, respectivamente. 

A capacidade produtiva do capim Mombaça, aos 30 dias de descanso, obteve 

acréscimos de 124,44% desde a primeira avaliação realizada em 24/08 (2253,9 kglha de 

MS) (Tabela 17)até a última, realizada em 12/12/98 (5058,7 kglha de MS) (Tabela 18). 

Comparando-se as taxas de crescimento determinadas aos 30 dias (TC30) e no 

momento do pastejo (TCp), observa-se que, num mesmo ciclo de pastejo, essa foi 

sempre superior àquela estimada aos 30 dias (Figura 9). No primeiro ciclo, observam-se 

as mais baixas TCp, fato explicado em função da lentidão dessa rebrota, que foi 

dependente, exclusivamente, de perfilhos basais, na ausência de área foliar 

remanescente. 
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Figura 8. Taxa média de crescimento do Panicum maximum, cv. Mombaça 

(kglha.dia), com período de descanso de 30 dias, durante as avaliações 

temporais de inverno e primavera. 
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Tabela 12. Modelo explanatório referente à estimativa de massa de matéria seca do 

Panicum maximum,. cv. Momba~ aos 30 dias de crescimento (MMS30, 

kglba), em função do número de dias decorridos a partir do início do 

experimento (t, dias; to = 35 e ti = 144 dias), com os respectivos valores do 

coeficiente de correlação (r), número de observações (n), desvio padrão 

(s, kglba) e valor F. 

Parâmetros do Modelo Parâmetros Estatísticos 
a 2687,3303 r 0,8952** 
b 2786,5553 n 45 
c 101,1834 s 1206,8746 
d 106,4690 
e 5,9846 F 40)383** 

**Significativo ao nível de 1% de probabilidade (r44-0,Ol = 0,377). 

Tabela 13. Modelo expIanatório referente à estimativa da taxa média de 

crescimento do Panicum maximum, cv. Mombaça, aos 30 dias de 

crescimento (TC30, kglha.dia), em função do número de dias decorridos 

a partir do início do experimento (t, dias; to = 35 e ti = 144 dias), com os 

respectivos valores do coeficiente de correlação (r), número de 

observações (n), desvio padrão (s, kglba.dia) e valor F. 

Parâmetros do Modelo Parâmetros Estatísticos 
a 53,3891 r 0,8559** 
b 77,3642 n 45 
c 98,9369 s 35,2007 
d 132,2355 
e 7,7543 F 27,3942** 

**Significativo ao nível de 1% de probabilidade (r44-O,Ol = 0,377). 



300 

250 

200 

ISO 

100 

50 

O 

Taxa de 
Crescimento 

2 

42 

3 4 

Ciclo de pastejo 

la Tc30 IIHCP I 

Figura 9. Taxa média de crescimento do Panicum maximum, cv. Mombaça 

(kglha.dia), determinada no momento do pastejo (TCP) e aos 30 dias de 

crescimento (TC30), nos três ciclos de pastejo avaliados. 

A recuperação da pastagem, a partir do segundo ciclo de pastejo, foi baseada na 

emissão de meristemas novos e rebrota de remanescentes, cuja avaliação não foi 

objetivo desse estudo, porém, observadas a campo. Com isso, na Figura 9, observa-se 

que a recuperação da planta demandou menos tempo, atingindo maiores níveis de 

rendimento de matéria seca em menor período de descanso. Sob essas condições, a 

resposta da planta em termos de rebrota foi mais intensa, recompondo suas reservas 

orgânicas após 20-25 dias de descanso (Gomide et aI., 1979) e proporcionando, a 

posteriori, maior atividade fotossintética e, conseqüentemente, mais elevadas taxas de 

crescimento. 

4.1.3 O uso de variáveis climáticas na previsão de rendimento de Mombaça 

A avaliação da influência de variáveis climáticas sobre o rendimento da 

pastagem exige bases comuns no que tange ao período de descanso dessa, para isso, 

serão consideradas somente as avaliações referentes ao período de descanso de 30 dias. 

A análise de variância para o parâmetro massa de matéria seca aos 30 dias de 

descanso, durante as avaliações, foi significativa (Tabela 32), permitindo a elaboração 
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de modelos extrapoláveis para previsão do rendimento do capim Mombaça em função 

das seguintes variáveis independentes: lâmina de água diária, temperatura mínima, 

graus-dia e unidade fototérmica (Figura 10). 
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Figura 10. Massa de matéria seca do Panicum maximum, cv. Mombaça (kglha), 

com período de descanso de 30 dias, em função das variáveis 

independentes: (a) lâmina de água diária (mm/dia); (b) temperatura 

mínima (OC); (c) graus-dia (OC.dia) e (d) unidade fototérmica (UF). 

Pode-se observar, na Figura 10, que as variáveis independentes que melhor 

explicaram o desempenho produtivo do Mombaça foram a temperatura mínima e a 

lâmina de água diária. O rendimento da pastagem apresentou relação positiva com o 

aumento dos níveis dessas variáveis, permitindo a construção de curvas biologicamente 

explicáveis. Os modelos que melhor explicaram essas funções são apresentados na 

Figura 10 e na Tabela 15, respectivamente. 
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As variáveis independentes graus-dia e unidade fototérmica não proporcionaram 

altos coeficientes de correlação dos modelos propostos visto que a pastagem, em relação 

aos níveis dessas, não apresentou tendência de desempenho que permitisse a obtenção de 

modelos, nos intervalos estudados. Esse fato se deu, principalmente, em virtude das 

variações das condições pluviométricas que refletiram no rendimento da pastagem. 

Tabela 14. Modelo extrapolável referente à estimativa de massa de matéria seca do 

Panicum maximum, cv. Mombaça, aos 30 dias de crescimento (MMS30, 

kglha), em função da temperatura mínima (Tm, De), com os respectivos 

valores do coeficiente de correlação (r), oúmero de observações (o), 

desvio padrão (s, kglha) e valor F. 

c 
MMS30 = a + beTm +--

-JTm 

Parâmetros do Modelo 

a 

b 

c 

7261,6565 

7,9725.10-6 

-16240,2410 

**Significativo ao nível de 1% de probabilidade (r44-O,OI = 0,377). 

(12,62::; Tm < 19,30) 

Parâmetros Estatísticos 

r 

n 

s 

F 

0,8932 

45 

1206,8742 

82,8854 

A partir desses resultados, foi elaborado novo modelo matemático extrapolável 

visando a previsão da produção de massa seca do Mombaça em função da interação 

entre temperatura mínima e lâmina de água diária, que está representado na Figura 11 e 

Tabela 16. A integração dessas variáveis tem, por objetivo, assegurar maior precisão na 

previsão de rendimento do Mombaça, visto que, teoricamente, os modelos extrapoláveis 

devem considerar o maior número possível de variáveis independentes e a interferência 

dessas sobre a variável de interesse. 
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Tabela 15. Modelo extrapolável referente à estimativa da massa de matéria seca do 

Panicum maximum, cv. Mombaça, aos 30 dias de crescimento (MMS30, 

kglha), em função da lâmina de água diária (Lw, mm/dia), com os 

respectivos valores do coeficiente de correlação (r), número de 

observações (n), desvio padrão (s, kglha) e valor F. 

MMS30 = a +b(ln Lw )+_C_ + de-Lw 

Lw Lw 2 

Parâmetros do Modelo 

a -17561,886 

b 127467,000 

c -646154,900 

d 911598,800 

**Significativo ao nível de 1% de probabilidade (r44-O.01 = 0,377). 

(3,25 ~ Lw < 10,04) 

Parâmetros Estatísticos 

r 

n 

s 

F 

0,8936 

45 

1206,8742 

54,18 
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Figura 11. Massa de matéria seca do Mombaça (kglha) em função da temperatura 

mínima do ar (C) e da lâmina de água diária (mm/dia). 
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Tabela 16. Modelo extrapolável referente à estimativa da massa de matéria seca do 

Panicum maximum cv. Mombaça aos 30 dias de crescimento (MMS30, 

kglha), em função da temperatura mínima do ar (Tm, °C) e da lâmina de 

água diária (Lw, mm/dia), com os respectivos valores do coeficiente de 

correlação (r), número de observações (n), desvio padrão (s, kglha) e 

valor F. 

[-o,s( mL;~ n 
MMS30 = a + b.Tm + c.Tm + d.e g 

Parâmetros do Modelo 

a 9502,5742 

b -1021,2501 

c 38,6127 

d 1536,8252 

f 8,8092 

g 0,3404 

**Sígnificativo ao nível de 1 % de probabilidade (r44-Q,üI = 0,377). 

(3,25 $ Lw $10,04) 

(12,62 $ Tm $19,3) 

Parâmetros Estatísticos 

r 0,9026** 

n 45 

s 1221,6339 

F 34,3027** 

4.1.4 Massa de matéria seca da pastagem em função da unidade fototérmica 

A aplicação do modelo matemático proposto por Villa Nova et aI. (1999), no 

presente estudo, não explicou as variações de rendimento do capim Mombaça (Tabela 

10), visto que a curva de rendimento da pastagem apresentou-se crescente, com os 

maiores níveis no início da estação das águas, enquanto o número de Unidades 

F ototérmicas, nesse mesmo período, apresentou-se decrescente. 

A redução no número de unidades fototérmicas a partir dos cortes efetuados em 

outubro deu-se em função direta da queda do número de graus-dia (Tabela 17) e do 

estreitamento da relação fotoperiódica NtlNi, observada após o equinócio de primavera, 

ocorrências características da região em que foi efetuado o experimento, não devendo, 

portanto, serem generalizadas para outras localidades. 

O número de unidades fototérmicas, devido ser função direta do número de 

graus-dia, apresentou-se com a mesma tendência desse, com incrementos nos meses de 
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agosto até outubro, quando tendeu a decrescer continuamente até o final de dezembro. O 

número de graus-dia é utilizado para determinação do acúmulo energético por parte das 

plantas, contudo, deve ser considerado que, em períodos cuja temperatura apresenta-se 

inferior à temperatura basal da cultura, ocorre paralisação ou redução na taxa metabólica 

das plantas, o que, conseqüentemente, compromete sua taxa de crescimento, 

independentemente do número de graus-dia. 

A temperatura mínima do ar vigente no período de inverno foi inferior a 15°C, o 

que pode ter limitado a atividade fotossintética das plantas e comprometido seu 

rendimento, ainda que, de acordo com o modelo de Villa Nova et aI. (1999) o número de 

unidades fototérmicas se apresentasse plenamente satisfatório ao desenvolvimento 

destas (Tabela 17). Tal fato também poderia estar relacionado à possível deficiência 

hídrica durante o inverno, porém, verifica-se na Figura 12, o efeito da variação da 

temperatura mínima sobre a massa de matéria seca produzida por unidade fototérmica, 

em função da disponibilidade hídrica. 

Observa-se que, sob mesma disponibilidade hídrica, tem-se produções de matéria 

seca da pastagem acompanhando a tendência de acréscimos na temperatura do ar, bem 

como da relação massa de matéria seca por unidade fototérmica (Tabela 18). 

Alguns fatores ponderáveis, decorrentes em todo o processo, podem ser citados a 

fim de melhor descrever as variações encontradas, outros podem ser tomados como base 

para determinação de modelos matemáticos que visem a estimativa do potencial 

produtivo em Panicum (massa remanescente após corte e/ou pastejo, visto a conseqüente 

variação no tipo de rebrota da pastagem, lâmina de água aplicada, níveis de fertilidade 

do solo e adubação de cobertura). 
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Tabela 17. Data de corte (Dc), temperaturas média máxima (Tx, °C), mínima (Tm, 

°C) e média verdadeira (T, °C) do ar, Radiação solar média (R, 

MJ/m2.dia), númer6 de graus-dia médio (GD3o, °C.dia), número de 

Unidades Fototérmicas acumuladas (UF), rendimento em massa de 

matéria seca da forragem (MS, kglha), lâmina líquida de água aplicada 

na irrigação (Lw, mm), chuva total do período (C, mm), relações entre 

massa de matéria seca total por unidade fototérmica (MSIUF, kg/ha.UF) 

e massa de matéria seca total por milímetro de água (MS/mm, 

kglha.mm) para o período de 30 dias de crescimento da pastagem 

(Período: 24 de agosto a 31 de outubro). 

De 

24/08 

29/08 

3/09 

6/09 

9/09 

12/09 

15/09 

18/09 

21109 

23/09 

26/09 

30/09 

4/10 

7/10 

lO/lO 

12/10 

14/10 

16/10 

18/10 

21110 

23/10 

25/10 

27/10 

29/10 

3 li 10 

Tx 

33,98 

34,45 

34,75 

34,99 

35,19 

35,11 

35,37 

35,79 

36,21 

36,38 

35,60 

36,76 

37,14 

37,44 

37,55 

37,41 

37,03 

36,97 

36,88 

35,69 

35,30 

35,23 

34,79 

33,98 

33,93 

Tm 

12,73 

12,62 

12,92 

12,94 

12,88 

12,72 

12,73 

12,98 

13,25 

13,61 

13,93 

14,42 

14,62 

15,01 

15,35 

15,61 

15,93 

16,32 

16,65 

17,28 

17,36 

17,65 

17,97 

17,97 

18,24 

T 

22,36 

22,61 

22,89 

23,07 

23,16 

23,09 

23,27 

23,57 

23,91 

24,14 

24,35 

24,73 

25,07 

25,38 

25,57 

25,53 

25,45 

25,61 

25,63 

25,23 

25,07 

25,02 

24,87 

24,48 

24,42 

R 

22,7 

23,0 

23,6 

24,0 

24,2 

24,8 

25,0 

25,0 

24,8 

24,5 

24,4 

24,4 

24,4 

24,3 

24,1 

23,4 

22,6 

22,5 

22,2 

21,0 

20,7 

20,0 

19,0 

18,5 

18,3 

GD30 

8,1 

8,2 

8,4 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

8,7 

9,0 

9,1 

9,3 

9,6 

9,8 

9,2 

9,3 

9,3 

9,3 

9,4 

9,5 

9,4 

9,3 

9,2 

9,2 

9,0 

8,9 

DF 

8225,99 

8496,98 

8978,52 

9172,47 

9272,06 

9101,85 

9289,68 

9777,24 

MS 

2253,9 

2253,9 

3047,1 

3027,2 

2585,3 

2715,7 

2806,3 

3378,5 

10288,81 3010,3 

10734,35 2290,7 

11129,48 

11803,24 

12252,22 

10761,53 

11094,39 

11053,78 

ll066,63 

11446,01 

11503,69 

11222,42 

11061,07 

10941,47 

10801,16 

10313,08 

10169,69 

3378,5 

2752,5 

2963,9 

2806,3 

3378,8 

3137,7 

3111,1 

3248,1 

3083,9 

4021,4 

4151,6 

4483,2 

3784,3 

4557,4 

3837,3 

Lw 

97,6 

97,6 

97,6 

97,6 

97,6 

97,6 

97,6 

97,6 

97,6 

97,6 

97,6 

97,6 

97,6 

97,6 

97,6 

97,6 

85,4 

85,4 

73,2 

73,2 

73,2 

73,2 

73,2 

73,2 

73,2 

c 

23,0 

61,0 

61,0 

67,0 

84,0 

84,0 

84,0 

84,0 

84,0 

84,0 

MS/UF 

0,15 

0,14 

0,22 

0,22 

0,17 

0,18 

0,18 

0,23 

0,19 

0,11 

0,21 

0,14 

0,15 

0,16 

0,20 

0,18 

0,18 

0,18 

0,17 

0,26 

0,27 

0,31 

0,24 

0,33 

0,27 

MS/mm 

23,09 

23,09 

31,22 

31,02 

26,49 

27,82 

28,75 

34,62 

30,84 

23,47 

34,62 

28,20 

30,37 

28,75 

34,62 

26,02 

21,25 

22,19 

22,00 

25,58 

26,41 

28,52 

24,07 

28,99 

24,41 
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Tabela 18. Data de corte (Dc)~ temperaturas média máxima (Tx, °C), mínima (Tm, 

°C) e média verdadeira (T, °C) do ar, radiação solar média (R, 

MJ/m2.dia), número de graus-dia médio (GDi-Jo, °C.dia), número de 

Unidades Fototérmicas acumuladas (UF), rendimento em massa de 

matéria seca da forragem (MS, kglha), lâmina líqüida de água aplicada 

na irrigação (Lw, mm), chuva total do periodo (C, mm), relações entre 

massa de matéria seca total por unidade fototérmica (MSIUF, kglha.UF) 

e massa de matéria seca total por milímetro de água (MS/mm, 

kg/ha.mm) para o período de 30 dias de crescimento da pastagem 

(Período: 2 de novembro a 12 de dezembro). 

De 

2/11 

4/11 

5/11 

9/11 

ll/II 

14/1 I 

16/11 

18/11 

20/1 I 

22/1 I 

24/11 

26/1 I 

28/11 

30/1 I 

2/12 

4/12 

6/12 

8/12 

10/12 

12/12 

Tx 

33,73 

33,16 

32,73 

31,74 

32.00 

31,48 

31,01 

30,94 

31,51 

31,46 

31,15 

31,12 

31,50 

31,09 

30,98 

30,80 

30,84 

30,97 

31,03 

31,05 

Tm 

18,49 

18,70 

18,79 

18,97 

18,99 

19,14 

19,14 

19,08 

19,16 

19,29 

19,26 

19,22 

19,20 

19,30 

19,25 

19,22 

19,21 

19,22 

19,24 

19,20 

T 

24,28 

24,07 

23,89 

23,44 

23,61 

23,28 

23,11 

23,12 

23,36 

23,32 

23,24 

23,22 

23,34 

23,24 

23,24 

23,17 

23,19 

23,20 

23,20 

23,22 

R 

17,7 

16,9 

16,5 

15,6 

16,6 

15,8 

15,8 

15,8 

16,4 

16,0 

16,0 

16,2 

16,8 

16,2 

16,6 

16,7 

16,8 

17,1 

17,3 

17,2 

GD"" 

8,8 

8,7 

8,6 

8,3 

8,5 

8,2 

8,1 

8,1 

8,3 

8,2 

8,2 

8,2 

8,3 

8,2 

8,2 

8,1 

8,2 

8,2 

8,2 

8,2 

UF 

9916,93 

9676,60 

9440,55 

8757,% 

9029,81 

8441,91 

8165,68 

8179,09 

8539,76 

8443,83 

8319,67 

8260,08 

8381,77 

8248,43 

8240,70 

8096,89 

8096,% 

8065,99 

8019,26 

8022,01 

MS 

3488,9 

3984,6 

3469,1 

6243,8 

5330,1 

4814,2 

4325,6 

4301,3 

5845,6 

5698,3 

5622,3 

5551,0 

5661,5 

5252,8 

5109,1 

4483,2 

6434,8 

6250,6 

5072,3 

5058,7 

L,,' 

73,2 

61,0 

61,0 

48,8 

48,8 

36,6 

36,6 

36,6 

61,0 

36,6 

24,4 

24,4 

24,4 

24,4 

12,2 

12,2 

12,2 

12,2 

12,2 

12,2 

c 
85,0 

104,0 

108,0 

159,0 

141.0 

135.0 

137,0 

137,0 

128.0 

135.0 

151,0 

181,0 

195,0 

231,0 

235.0 

245,0 

282,0 

289,0 

279,0 

275,0 

MS/UF MSImm 

0,21 22,05 

0,26 24,15 

0,24 20,53 

0,56 29,90 

0,45 28.08 

0,44 28,05 

0,37 24,92 

0,33 24,78 

0,54 30.93 

0,48 33,21 

0,52 32,05 

0,46 27,03 

0,48 25,80 

0,48 20,57 

0,45 20,67 

0,38 17,43 

0,59 21.87 

0,58 20,75 

0,43 17,42 

0,44 17,61 
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Figura 12. Massa de matéria seca do Panicum maximum~ cv. Mombaça, por 

unidade fototérmica (MS/UF, kglha.UF) em função da temperatura 

mínima (OC) do ar e da lâmina de água (mm/dia). 

A elevação da temperatura mínima ocorreu na segunda quinzena de outubro, 

como conseqüência do início das chuvas na região, pois, devido ao seu elevado calor 

específico, a água atua como regulador, reduzindo a amplitude térmica diária. A 

simultaneidade destas ocorrências toma dificil o isolamento da atuação de cada um 

destes fatores sobre o rendimento da forrageira. 

Observa-se no Anexo II que os meses de junho, julho e agosto foram aqueles que 

apresentaram menores temperaturas mínimas, com 13,4°C, 13,O°C e 12,8°C, 

respectivamente. As baixas temperaturas vigentes nestes meses coincidem com as 

menores rendimentos apresentadas pela pastagem. 

Frente ao exposto, é possível afirmar que a existência da estacionaI idade de 

produção do cultivar Mombaça, nas condições geoclimáticas em que foi efetuado o 

estudo, dá-se em função da ocorrência de baixas temperaturas do ar e da deficiência 
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hídrica. As condições de luminosidade não se mostraram restritivas ao desenvolvimento 

das plantas. A radiação solar incidente no período de inverno foi mais elevada do ano de 

1998 (23,0 a 24,4 MJ/m2.dia). 

A estacionalidade de produção de poáceas tropicais é assunto muito discutido 

entre os pesquisadores e relacionado a diferentes atributos climáticos. 

De acordo com Passos (1998), sob condição de saturação de luz, as plantas C4 

apresentam fotossíntese com máxima dependência em relação à temperatura; porém, à 

medida que a intensidade luminosa diminui, as curvas de resposta fotossintética à 

temperatura tornam-se menos pronunciadas. Outros estudos confirmam esta hipótese, 

visto que Ferraris (1978) monitorando o crescimento de plantas de capim elefante 

(Pennisetum purpureum), obteve maiores taxas de emissão de folhas, perfilhos e de 

alongamento do colmo, bem como maior teor de matéria seca sob altas temperaturas. 

Ferraris & Sinclair (1980) descrevem que o rendimento do capim elefante é reduzido 

com a diminuição estacionaI da temperatura e da disponibilidade hídrica. 

Ghisi et alo (1989) apontam principalmente as baixas temperaturas de inverno 

como responsáveis pelo menor desenvolvimento, na fase vegetativa, das forrageiras 

tropicais, proporcionando baixas produções neste período. 

Passos (1994) descreve resposta direta positiva em área foliar e peso dos órgãos 

de plantas de capim elefante ao incremento da temperatura, em câmara de crescimento. 

Para VilIa Nova et alo (1999), a estacionaI idade pode estar diretamente 

relacionada à disponibilidade térmica e ao fotoperíodo. 

Na condução deste experimento, a temperatura mínima no inverno, juntamente 

com a deficiência hídrica característica desse período na região do Cerrado, limitariam a 

performance produtiva da pastagem, porém, com a adoção da tecnologia de irrigação, a 

pastagem apresentou rendimento médio de 3000 kglha de MS, com 30 dias de descanso. 

O efeito da época do ano sobre a disponibilidade de forragem também foi 

verificado por Botrel et aI. (1991), Azevedo et alo (1995), Cecato et a!. (1996), Ghisi & 

Paulino (1996), Santos (1997) e Maldonado et aI. (1997). 
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Na Tabela 17 é possível verificar a massa média de matéria seca (kglha) 

produzida por milímetro de água aplicado (Lw, mm), com média de 26,09 kgIha.mm, 

apresentando um coeficiente de variação de 18%. 

Loomis et aI. (1971) afirmam que, sob quaisquer níveis de estresse hídrico, há 

maior e mais rápida redução no crescimento da parte aérea em relação ao sistema 

radicular. Enquanto Dias Filho et aI. (1989) afirmam que pequenas quedas na umidade 

do solo podem ter, em curtos espaços de tempo, efeito significativo sobre a elongação 

foliar, número de folhas e produção de matéria seca, mesmo sob condições satisfatórias 

de fertilidade do solo. 

Essa constatação é de extrema importância no estudo da adoção da prática de 

irrigação para produção do forragem no período de inverno, pois demonstra a 

necessidade de maiores estudos no que tange a resposta da forragem sob diferentes 

condições de temperatura do ar e disponibilidade hídrica no solo. Assim sendo, é 

possível que a lâmina de água de 30 mm semanais tenha sido, em alguns períodos, 

inferior à demanda total da planta, ocasionando, dessa forma, menores produções de 

forragem em função da insuficiente disponibilidade hídrica do solo, e não somente em 

função das baixas temperaturas de inverno. Contudo, a alta disponibilidade hídrica no 

final do período de avaliação, com a ocorrência freqüente de chuvas, reduziu a eficiência 

do uso da água por parte da poácea, apresentando as mais baixas relações. 

A capacidade efetiva de produção da pastagem em função da lâmina de água 

aplicada depende das condições de fertilidade do solo e reposição de nutrientes podendo 

essa, em pastagem consorciada de 60% de poáceas e 40% leguminosas, variar entre 11 e 

25 kg/ha.mm de MS (Andreyev, 1969). Outros fatores a serem considerados referem-se 

ao potencial responsivo da espécie cultivada, condições climáticas e fatores relacionados 

ao manejo da pastagem. 

4.2 Rendimento animal 

Os resultados em ganho de peso (ou ganho de massa) VIVO, obtidos pelas 

categorias de animais submetidos ao pastejo estão na Tabela 19. 
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Tabela 19. Categoria e número de animais, período de ocupação, massa média viva 

inicial e final (kglanimal) e ganho médio diário de massa viva (GMDMV, 

gldia) dos animais submetidos ao pastejo rotacionado em pastagem de 

Panicum maximum, cv. Mombaça. 

Lote Categoria Número Periodo de Ocupação Massa Média GMDMV 
de Inicial Final Dias Inicial Final 

animais 
1 Bezerro ao pé 

macho 16 17/07 13111 119 95,7 131,1 300 
fêmea 8 17/07 13111 119 78,9 108,4 250 

2 Bezerro desmamado anelorado 
macho 171 17/07 13111 119 143,9 191,4 400 
fêmea 178 17/07 13111 119 137,3 179,1 350 

3 Vaca com bezerro ao pé 
22 17/07 13111 119 312,0 289,9 -190 

4 Matriz solteira 
421 17/07 08110 83 335,3 338,9 40 

5 Bezerro macho cruzado desmamado 
203 01108 08110 67 218,2 269,1 760 

6 Novilha 
171 06/09 13111 68 180,7 197,6 250 

7 Bezerro ao pé 
machos 20 21/10 13/11 23 80,1 84,7 200 
fêmeas 24 21/10 13/11 23 70,0 73,5 150 

8 Vaca com bezerro ao pé 
43 21/10 13/11 23 272,3 269,8 -110 

Considerando-se os níveis médios de proteína bruta e NDT na matéria seca das 

plantas inteiras, apresentados na Tabela 25, observa-se que essas pastagens não estariam 

fornecendo proteína e energia suficientes para o ganho de peso dos animais, durante o 

período de inverno, o que determinaria o desempenho pouco satisfatório de todas as 

categorias. 

Os lotes de bezerros ao pé (1), desmamados (2), novilhas (6) e matrizes solteiras 

(4) obtiveram ganho de peso ou manutenção do peso inicial, durante o período avaliado, 

porém, os níveis atingidos são considerados baixos para o nível tecnológico adotado. 

O ganho de peso dos lotes 1, 2, 4, 5, 6 e 7 sugerem que, durante o período 

avaliado, houve períodos de melhor desempenho dos animais, e que esses podem estar 

relacionados aos níveis nutricionais da pastagem apresentados a partir do segundo ciclo 

de pastejo. 
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A categoria de vacas com bezerro ao pé (8) apresentou perda de peso durante a 

avaliação, o que é considerado nonnal durante o período pós-parto, demonstrando que 

este tipo de categoria animal, apesar da forragem disponível, não conseguiu suprir sua 

alta exigência em energia durante o período de lactação; os bezerros ao pé (7) obtiveram 

ganho de peso, em média, de 275 glanimal.dia. 

Lourenço et aI. (1980), em ensaio de pastejo em cultivar Colonião observaram 

que, tanto para ganho de peso por animal como por área, os valores obtidos durante o 

período de inverno foram inferiores aos de verão, durante três anos consecutivos; o que 

foi explicado em virtude do melhor crescimento vegetativo da forragem durante o verão, 

refletindo-se, conseqüentemente, no desempenho animal. 

O rendimento da forragem obtido durante o inverno, apesar de ter alcançado bons 

níveis e proporcionado disponibilidade média de 109 kg!UAdia de MS, apresentou 

valor nutricional muito baixo em função da avançada idade a que foi submetida ao 

pastejo; este tipo de manejo privilegiou apenas o potencial produtivo da pastagem, 

determinando, possivelmente, baixo desempenho animal durante o primeiro ciclo de 

pastejo. 

Embora as análises bromatológicas efetuadas demonstrassem a má qualidade 

nutricional da forragem disponível no período de inverno, observou-se que essa, aliada 

ao fornecimento de sal e uréia, permitiu aos animais manutenção ou baixo ganho de 

peso. 

Segundo Euclides et a!. (1996), a estimativa do valor nutritivo da pastagem 

considerando a planta inteira não é representativa da dieta ingerida pelo animal, 

concordando com inúmeros estudos que demonstram que os bovinos em pastejo 

selecionam dietas resultantes com composições químicas diferentes daquelas 

encontradas na forragem disponível. O que se observa nessa seleção é que os animais 

consomem forragem verde composta por folhas e hastes, em detrimento à morta, e ainda 

folhas, em preferência às hastes. O material residual senescente participa em pequena 

proporção na dieta animal desde que exista material verde disponível. Desta forma, 

Euclides (1995) estabelece que a estimativa da dieta animal pode ser feita 

satisfatoriamente considerando o valor nutritivo apenas da fração verde da forragem, 
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uma vez que observou-se uma relação assintótica entre o ganho de peso e 

disponibilidade de matéria seca verde nestas mesmas pastagens. Face à diferença entre a 

proteína da folha e do caule, é importante privilegiar manejo de pastagem que eleve a 

proporção de folhas na forragem. 

A partir da entrada da estação de crescimento favorável, no segundo ciclo de 

pastejo, a maior disponibilidade de forragem possibilitou que os pastejos fossem 

efetuados a menores intervalos, conseqüentemente, com melhor qualidade nutricional da 

forragem. A disponibilidade média de forragem apresentou-se na ordem de 182 

kg!UA.dia de MS. Apesar de não terem sido efetuadas pesagens ao final de cada ciclo de 

pastejo, pode-se afirmar que os melhores resultados em desempenho animal na produção 

de carne foram obtidos com o consumo de forragem submetida a menores períodos de 

descanso. A resposta de ganho de peso animal em função da disponibilidade de 

forragem foi obtida por Rinaldi et aI. (1998), trabalhando com novilhos da raça 

Holandesa. 

A resposta dos animais em ganho de produtividade não é inteiramente explicada 

pela avaliação da disponibilidade de forragem e de proteína. Outras implicações 

relativas ao meio ambiente, manejo, história do animal (Sarmento et aI., 1997), sexo, 

raça, grau de sangue (Gomide, 1984) e equilíbrio nutricional da alimentação têm, 

necessariamente, de ser consideradas. A importância da escolha de raças com melhor 

perfil para ganho de peso e precocidade, aliado à condição nutricional prévia é 

comprovada através do ganho de peso dos bezerros anel orados quando comparado ao 

dos cruzados; com esse último lote apresentando ganho de peso vivo 87,47% maior do 

que o pnmelro. 

Diversos autores apontam o sexo como uma das importantes causas de variação 

de pesos em diferentes idades, sendo os machos mais pesados que as fêmeas (Silva et 

aI., 1987), o que concorda com os dados do presente trabalho, que considerando lotes de 

bezerros de mesma era, os machos ao pé apresentaram peso inicial superior ao das 

fêmeas em 15,3% e ganho de peso superior em 19,6%; os machos desmamados 

apresentaram peso inicial superior ao das remeas em 4,6% e ganho de peso superior em 

11,8%. 
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A categoria que apresentou maior contribuição individual no ganho de peso 

durante o período avaliado foi o de bezerros cruzados (748 glanimal.dia), seguido dos 

bezerros anelorados, sendo que os machos (399 glanimal.dia) obtiveram melhores 

índices do que as fêmeas (352 glanimaI.dia); em seguida vieram os bezerros ao pé do 

lote O 1. As novilhas de um ano do lote 06 foram as que apresentaram maiores ganhos em 

relação a todas as matrizes. 

Em se tratando de um sistema de pecuária intensiva, buscando a utilização 

tecnologia que possibilite maiores rendimentos, todos os componentes do sistema devem 

ser avaliados. Dessa forma, quando avaliamos o peso inicial de algumas categorias 

submetidas à avaliação no sistema considerado, podemos vislumbrar problemas. O peso 

dos bezerros anelorados desmamados (PV de 140 kg) é 35,84% menor do que o dos 

bezerros advindos de cruzamento industrial (PV de 218,2 kg). Houve um diferencial 

superior a 80% em ganho de peso a favor dos cruzados, mesmo submetidos ao mesmo 

sistema de manejo. 

Os ganhos de peso V1VO obtidos no presente estudo mostram-se adequados 

àqueles citados em literatura, porém, o que deve ser observado é que a tecnologia 

empregada permitiria resultados muito superiores aos alcançados. Face ao exposto, o 

empresário rural deve procurar uma melhor adequação de manejo de pastagem à estação 

vigente e escolha de raça e categoria animal que apresente melhores respostas em ganho 

de peso para a ser mantido em pastagem irrigada. 

De acordo com Hull et aI. (1967), o tipo de animal e as espécies vegetais 

utilizadas podem ser tão importantes para os resultados finais como as diferenças 

experimentais no manejo da pastagem. Em Hull et aI. (1965), os autores afirmam a 

dependência do desempenho animal ao plano nutricional ao qual este foi submetido 

previamente, o que se pode ser constatado neste estudo. 

Os ganhos apresentados na Tabela 20 comparam-se àqueles citados pelos autores 

a seguir, devendo-se considerar, entretanto, a idade dos animais avaliados e sua condição 

corporal inicial. Quinn (1970) obteve para o cultivar Colonião com 5,41% de Proteína 

Bruta, durante o período seco, ganho de peso vivo diário de 4 g, indicando, dessa 

maneira, que o coeficiente de digestibilidade da proteína, durante os meses de inverno, 
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foi bastante baixo, fornecendo apenas o suficiente para a mantença dos animais em 

relação à proteína digestível. Lourenço et aI. (1980) obtiveram ganhos de 237 

glanimal.dia, no período de inverno, em pastagem de Mombaça. 

Lourenço et al. (1998) constataram ganhos diários de peso vivo para machos 

Nelore inteiros de 412,5 glanimal.dia, no período dejulho a outubro. Alves et al. (1982) 

obtiveram 370 glanimaI.dia, na condição de inverno, em pastagem de Colonião. Euclides 

et aI. (1997) obtiveram 480 g/animal.dia para animais Nelore, em pastagem de 

Mombaça. Ruggieri et aI. (1997) descrevem ganhos de 565 glanimal.dia, durante o 

verão, em Sertãozinho, SP, para novilhas da raça Nelore, em pastagens de Colonião e 

Tanzânia. 

Tabela 20. Categoria animal, período (dias) e ganho médio em massa viva por 

animal (GMM, gldia) e por área (GMMA, glha) das categorias animais 

mantidas no sistema (1998). 

Lote P.eriodo GMM GMMA 

Bezerro ao pé 119 e 23 223 9,763 

Bezerro anelorado 119 375 155,649 

Bezerro cruzado 67 748 103,330 

Vaca com bezerro ao pé 119 e 23 -147 -5,930 

Matriz solteira 83 47 39,520 

Novilha 68 249 28,970 

Total Líquido 331,300 

Apesar dos baixos índices de ganho de peso individual dos anelorados, os ganhos 

em área (Tabela 20) foram superiores às médias obtidas em literatura, face à lotação 

final de 6 UNha. O ganho total de 331,3 kglha de PV foi obtido em aproximadamente 

120 dias de ocupação da pastagem, e 210 dias quando consideramos o período de 

descanso precedente. Dessa forma, o ganho anual pode ser estimado em 575,83 kglha de 

PV, se consideradas todas as categorias avaliadas. Considerando-se somente a categoria 

que apresentou melhor resultado, bezerros cruzados (748 glanimaLdia), obteríamos 
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1300,10 kglha.ano de pv. Esse resultado pode ainda ser otimizado com melhor 

aproveitamento da pastagem disponível, sem a utilização de longos períodos de 

descanso precedentes à entrada dos animais na pastagem, visto que esse procedimento 

não demonstrou resultados positivos no que tange à qualidade nutricional da forragem. 

Lourenço et alo (1980) descrevem ganhos médios durante o inverno de 62 

kglha.ano, trabalhando com novilhos Nelore. Gomide (1986) constatou que pastagens 

com adubação de 100 kg Nlha.ano permitiram o ganho de peso de 308 kglha.ano, em se 

tratando de novilhas de 300 kg de PV e ganho de peso de 300 gldia. 

O melhor desempenho animal, nesse tipo de tecnologia, foi obtido com os 

bezerros em recria, o que concorda com as informações fornecidas por FNP-Consultoria 

(2000), cujos melhores resultados econômicos adviriam do manejo dessa categoria 

animal em detrimento de outras. 

4.3 Valor nutricional da forragem produzida 

O pastejo, com períodos de descanso diferenciados, permitiu a avaliação de 

alterações na composição química da forrageira, em função da maturação dessa. 

Algumas características nutricionais da pastagem foram avaliadas e os resultados 

(Figura 13) demonstram que a medida que a idade da planta evoluiu, com a menor 

freqüência de pastejos, houve um decréscimo dos componentes digestíveis e aumento da 

proporção de fibras. A análise de variância para as características nutricionais de matéria 

seca, proteína bruta, fibra bruta e nutrientes digestíveis totais em função da idade da 

planta foi altamente significativa (a = 0,01) conforme demonstram a Tabela 34, Tabela 

35, Tabela 36 e Tabela 37, respectivamente. 



30,--, I, ---'-I---':-_~-_:-_-_-_-t-' ------,4 

21.5 -I,n--- --
! 2~: .}/ ' ~-.--~-+-----l 
~ /.! : 
~ 20

1
/ • ; 

'" 

, 
11.5 1---+---+---'--'---+-------4 

i 
! 

151---+-----+----1----+---+-----1 
3D 50 70 

inle-rvaJo ~rW9 rortes (dias) 

(a) 

90 

~ 35~~~-~---~---·~-~-~ 

30 t-+--+ ... --.~ ... -... --.--+-.-.--_+_.-.-__l---___1 

50 70 
Intetvalo entre cortes (dias) 

(c) 

90 

\~O--+-~50----~7~C--*-~OO· 
,naeNakl ann tones (<Nas) 

(b) 
~r--~-~~-.--'----. 

61 

56 +---:'1-+----'--
55 -

54-·· .. + .... -j---
53+---;-.--l-==t==:l=======l 
523:1:-0--+-~5C:---i--~7±-O-~---:'90 

Intervalo em:E CO MS (dias; 

(d) 

59 

Figura 13. Teores de (a) Matéria Seca (MS, %), (b) Proteína Bruta (PB, %), (c) 

Fibra Bruta (FB, %) e (d) Nutrientes Digestíveis Totais (NDT, %) em 

Panicum maximum, cv. Mombaça, em função do período de descanso 

(PD, dias). 

Em função do progressivo intervalo entre pastejos, houve decréscimos para os 

teores de proteína bruta e nutrientes digestíveis totais; para os teores de fibra bruta e 

matéria seca houve acréscimos com tendência sigmoidaL 

Os modelos extrapoláveis que melhor representaram o desempenho dos 

parâmetros avaliados em função dos periodos de descanso estão descritos na Tabela 21, 

Tabela 22, Tabela 23 e Tabela 24. 
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Tabela 21. Modelo extrapolável referente ao teor de matéria seca (%,) do cultivar 

Mombaça, em função do período de descanso da forragem (t, dias; to=30, 

ti=90), com os respectivos valores do coeficiente de correlação (r), 

número de observações (n), desvio padrão (s, %) e valor F. 

Parâmetros do Modelo 

a 

b 

c 

28,461447 

23,591574 

10,58574 

**Significativo ao nível de 1% de probabilidade (rS.{),Ol = 0,834). 

t < t < t 0- - l 

Parâmetros Estatísticos 

r 

n 

s 

F 

0,9145** 

6 

3,3831 

40,8853** 

Tabela 22. Modelo extrapolável referente à estimativa do teor de proteína bruta 

(PB, %) do cultivar Mombaça, em função do periodo de descanso da 

forragem (t, dias; to=30, ti=90), com os respectivos valores do coeficiente 

de correlação (r), número de observações (n), desvio padrão do erro (s, 

%) e valor F. 

PB=a+b 

Parâmetros do Modelo Parâmetros Estatísticos 

a 4,6178168 r 0,9217** 

b 6,4872587 n 6 

c 39,123956 s 1,5782 

d -7,5548374 F 28,2308** 

**Significativo ao nível de 1% de probabilidade (rs.{),OJ = 0,834). 
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Tabela 23. Modelo extrapoláveJ referente ao teor de fibra bruta (FB, %) do cultivar 

Mombaça, em função do período de descanso da forragem (t, dias; to=30, 

ti=90), com os respectivos valores do coeficiente de correlação (r), 

número de observações (n), desvio padrão do erro (s, 0/0) e valor F. 

Parâmetros do Modelo 

a 

b 

c 

40,799592 

22,330955 

9,8960976 

**Significativo ao nível de 1% de probabilidade(r5-O,o1 = 0,834). 

Parâmetros Estatísticos 

r 

n 

s 

F 

0,9563** 

6 

4,2287 

85,6203** 

Tabela 24. Modelo extrapolável referente à estimativa do teor de nutrientes 

digestíveis totais (NDT, %) do cultivar Mombaça, em função do período 

de descanso da forragem (t, dias; to=30, ti=90), com os respectivos valores 

do coeficiente de correlação (r), número de observações (n), desvio 

padrão do erro (s, %) e valor F. 

NDT=a+b 

Parâmetros do Modelo 

a 

b 

c 

d 

53,135381 

8,8342845 

36,664169 

-3,3899264 

**Significativo ao nível de 1 % de probabilidade (r5-O,01 = 0,834). 

Parâmetros Estatísticos 

r 

n 

s 

F 

0,9553** 

6 

2,7001 

52,1481 ** 
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A alteração da composição bromatológica da forragem em função do intervalo 

entre pastejos, obtida no presente estudo, concorda com os resultados obtidos por 

Andrade & Gomide (1971), Vieira et al. (1980), Zago & Gomide (1982), Silva (1993), 

Baima et aI. (1997), Barbosa & Euclides (1997) e Costa & Oliveira (1997). 

Segundo Euclides et aI. (1996), as maiores mudanças que ocorrem na 

composição química das forrageiras são aquelas que acompanham sua maturação. À 

medida que a planta amadurece, a produção de componentes potencialmente digestíveis 

tende a decrescer, enquanto aumenta a proporção de fibras. Assim, tem-se como 

conseqüência, declínios nos coeficientes de digestibilidade (Silva, 1993) e no consumo 

(Euclides et aI.,1996). 

Através dos modelos matemáticos expressos na Tabela 21, Tabela 22, Tabela 23 

e Tabela 24, é possível estimar as perdas de qualidade nutricional da forragem em 

função de possíveis alterações no período de descanso. O aumento do intervalo entre 

pastejos em um dia geraria alterações diferenciadas em cada um dos componentes 

nutricionais, apresentando maior ou menor expressão em função da idade apresentada 

pela planta. 

Os resultados crescentes de produção de matéria seca sob pastejos mais 

freqüentes, durante a primavera, permite afirmar que sob maiores períodos de descanso 

os índices de rendimento de forragem também se elevariam, porém, o aproveitamento da 

capacidade produtiva de qualquer pastagem deve estar relacionada também ao seu valor 

nutritivo, devendo essa relação otimizar a produção animal individual ou por área. 

Os períodos de descanso superiores a 45 dias, apesar de possivelmente 

proporcionarem melhores níveis de rendimento em matéria seca durante a primavera, 

ocasionariam significativa queda nos índices de proteína bruta e NDT, com aumento 

considerável da proporção de fibra bruta na forragem. As informações sobre a 

adequação do período de descanso no manejo do cultivar Mombaça ainda são escassas, 

em virtude de seu recente lançamento; porém, observa-se que, para outros cultivares 

mais antigos, também não há consenso nas informações, visto as diferenças 

edafoclimáticas regionais existentes. 
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Os cortes efetuados aos 36 dias, no período de 06 a 10/11/98, apresentaram 

produção de forragem superior a todos os demais, obtendo ainda os melhores índices 

para qualidade da forragem (NDT de 58,100/0 e PB de 8,67%) e produção de proteína 

bruta por área (1,88 kglha). 

Santos (1997), em estudo de algumas características agronômicas do cultivar 

Mombaça, recomenda períodos de descanso superiores a 48 dias nos meses de maio a 

setembro e inferiores a 28 dias de novembro a maio, para as condições de Piracicaba, 

SP. Contudo, deve ser observado que, sob condições favoráveis de disponibilidade 

hídrica e reposição de nutrientes durante o período de inverno, a idade fisiológica da 

forragem produzida torna-se superior à cronológica, exigindo menores períodos de 

descanso para o pastejo, visto que a pastagem pode apresentar respostas positivas de 

crescimento durante períodos cuja temperatura mínima não se apresente limitante. 

Esta hipótese é confirmada através dos dados obtidos no presente estudo, no qual 

os níveis de proteína bruta e NDT da forragem produzida apresentaram-se extremamente 

baixos durante o inverno, em virtude intervalos entre pastejos utilizados. A contribuição 

em produção de matéria seca neste período não proporcionou produções compensatórias 

dos parâmetros citados, dessa forma, intervalos superiores a 50 dias devem ser 

considerados excessivos para este tipo de tecnologia, sendo substituídos por intervalos 

menores, que proporcionem melhores condições de qualidade da forragem. 

Os resultados médios dos parâmetros de qualidade nutricional observados na 

forragem consumida no inverno e na primavera, em função do intervalo entre pastejos 

estão demonstrados na Tabela 25. 
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Tabela 25. Teores médios (%) e rendimento (kg/ha) de matéria seca (MS), proteína 

bruta (PB), fibra bruta (FB) e nutrientes digestíveis totais (NDT) nas 

estações de inverno e primavera, em função do período de descanso (pD, 

dias). 

Período do ano PD MS PB FB NDT 

% Kg/ha % kglha % kglha % kglha 

Inverno 88 28,40 3960,4 4,93 195,25 40,75 1613,9 53.32 2111.7 

Primavera 37 22,20 4958,4 8,43 417,99 33,25 1648,7 57,28 2840,2 

Média 25,30 4459,4 6,68 306,62 37,00 1631,3 55,30 2475,9 

Os valores descritos na Tabela 25 são considerados baixos para a especle 

Panícum e inferiores aos obtidos por diversos autores: Jardim et aI. (1969) citam teor 

médio de proteína bruta para o capim colonião de 9,98%. Pedreira (1973) observou para 

o mesmo cultivar teores de proteína bruta que oscilaram entre 11,3% a 14,6% durante 

todo o ano. Zago & Gomide (1982), em estudo de valor nutritivo e rendimento de capim 

Colomão, obtiveram para as idades de corte de 21 e 63 dias, teores médios de 10,6% e 

6,3%. Favoretto et aI. (1987) observaram teores da ordem de 11,14% e 10,35% para 

intervalos entre cortes de 35 e 42 dias, respectivamente. Carrer et a!. (1988) obtiveram 

teores protéicos de 15,48% a 11,94% para o Colonião cortado aos 35 dias, nos períodos 

de primavera e verão. Cecato et aI. (1996) demonstram teores 11,09% e 10,42% de 

proteína bruta para o Mombaça com 35 e 70 dias, nos períodos de verão e inverno, 

respectivamente. Euclides et aI. (1996) obtiveram índices de 7,9% e 7,4% de proteína 

bruta na planta inteira, em sistema de pastejo contínuo. Costa & Oliveira (1997) 

observaram teor de 12,3% para o cultivar Tobiatã com idade de 42 dias, nas condições 

de Rondônia. Barbosa & Euclides (1997) demonstram médias de 11,6% e 4,3% de 

proteína bruta para folhas e caule de Mombaça no período de primavera, com período 

entre cortes de 35 dias. 

Os baixos teores de proteína bruta e NDT observados no período de inverno 

podem ser explicados pelo avanço da maturidade das plantas (88 dias), ocorrendo a 

lignificação de seus tecidos e resultando no declínio dos teores dos parâmetros citados 
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devido ao aumento gradativo dos constituintes da parede celular. A fibra bruta., atingindo 

média superior a 40% na matéria seca, indica excesso de lignina., o que reduz o 

aproveitamento de considerável parte desse componente como fonte de energia para os 

animais (Velloso et al., 1978, 1983). A elevada proporção de fibra bruta pode ser 

relacionada à grande contribuição de hastes na composição bromatológica da forragem, 

conforme observações feitas a campo. 

Os teores pouco elevados desses mesmos parâmetros observados na primavera 

podem ter resultado das maiores taxas de crescimento das plantas devido as melhores 

condições climáticas, o que, de acordo com BotreI et aI. (1991) pode causar redução em 

tomo de 30010 no teor médio de proteína bruta em pastagens irrigadas quando comparado 

às não irrigadas, associando que as mais altas taxas de crescimento observadas sob 

condições irrigadas promovem uma diluição dos compostos protéicos na forragem 

produzida; porém verificou-se que a irrigação proporcionou aumento na produção de 

proteína bruta por área. 

Segundo Machado et aI. (1998), as condições climáticas que promovem o maior 

crescimento podem influenciar na composição química das planta, pois podem acarretar 

acúmulo de material morto e maior atividade metabólica convertendo os produtos da 

fotossíntese em tecidos estruturais, incrementando a parede celular, aumentando fibras e 

reduzindo os teores protéicos e digestibilidade. 

Outro fator de importância a ser considerado é a altura de corte da forragem para 

a análise bromatológica, que possibilitou a retirada de hastes e folhas senescentes, com 

menor proporção de nutrientes digestíveis. Para Abrahão (1996), as partes da planta 

apresentam composição química diferenciada, sendo ingeri das e digeridas de forma 

diferente. De acordo com Euclides et alo (1996), o valor nutricional da proporção de 

folhas é superior àquele encontrado na forragem disponível ao pastejo animal, composta 

por hastes e folhas senescentes. 

Silva et aI. (I997) relatam que a qualidade do pasto disponível não reflete a 

qualidade da dieta ingeri da, portanto o corte manual é um método que não representa a 

qualidade da dieta consumida pelos animais, sendo que esses selecionam uma dieta mais 

protéica, mais digestível e menos fibrosa, independente da variação sazonal ocorrida. 



66 

Considerando-se que a fertilidade do solo e o manejo afetam o rendimento das 

plantas forrageiras e, também, determinam a sua composição bromatológica em maior 

ou menor grau, os baixos teores de proteína bruta observados ao longo do estudo podem 

também estar relacionados com os níveis de fertilização empregados, ou ainda, à forma 

de aplicação dos fertilizantes. 

Verifica-se que os cultivares de Panicum maximum são responsivos a aplicações 

de nitrogênio e potássio, assim sendo, Pimentel et a!. (1979) constataram que o cultivar 

Gatton respondeu linearmente em produção de matéria seca, conteúdo e produção de 

proteína bruta aos aumentos dos níveis de nitrogênio aplicados. A mesma tendência foi 

verificada por Andrade et aI. (1991b) em estudo com 3 cultivares de Panicum. 

verificaram que as produções de matéria seca e de proteína bruta foram mais acentuadas 

em presença da adubação potássica. 

Em relação aos níveis de rendimento de proteína bruta obtidos, os mesmos 

apresentam-se similares aos citados na literatura. Favoretto et aI. (1987) obtiveram 

níveis de 314,96 e 417,29 kglha, com 35 e 42 dias de intervalo entre pastejo; Carrer et a!. 

(1988) obtiveram produções entre 326 e 475 kglha, em pastagens de capim colonião, 

avaliadas aos 35 dias de rebrota, com os maiores níveis protéicos encontrados nos 

primeiros cortes, decrescendo até as últimas avaliações. 

As adubações nitrogenada e potássica efetuadas durante o experimento 

consideraram níveis de aporte recomendados pela literatura, porém, a eficiência da 

aplicação desses nutrientes via água de irrigação deve consistir em assunto de estudo, 

visto que em sua totalidade, os níveis protéicos acima citados foram obtidos com 

adubações nitrogenadas distribuídas conforme técnicas convencionais e, durante esse 

estudo, todas as aplicações de fertilizantes foram executadas via água de irrigação. 

4.4 Critérios para determinação do período de descanso da pastagem 

Os critérios básicos a serem seguidos para a determinação do melhor período de 

descanso da pastagem, conforme citado anteriormente, devem conciliar quantidade e 

qualidade nutricional da forragem produzida. Dessa forma, para que a exigência mínima 

de 7% de proteína bruta para nutrição de bovinos adultos seja atendida, o intervalo 
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máximo entre pastejos, no presente estudo, deveria ser de 42 dias; o que proporcionaria, 

em contrapartida, teores de fibra bruta de 31,92%, NDT de 54,73% e matéria seca de 

24,20%, conforme os modelos obtidos na Tabela 21, Tabela 22, Tabela 23 e Tabela 24. 

Os modelos matemáticos referentes ao valor nutricional da forragem em função 

da variável período de descanso permitem a obtenção do período de descanso que 

maximiza o aproveitamento da forrageira em questão. 

Na Figura 14, observa-se o desempenho em termos de proteína bruta por área; 

inicialmente, existem incrementos no rendimento protéico até atingir um ponto de 

máximo aos 35 dias. Após o pico produtivo, maiores intervalos entre pastejos 

representam menores níveis de rendimento. 

O modelo matemático extrapolável que melhor representa esta função é descrito 

na Tabela 26. 
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Figura 14. Produção de proteína bruta (PB, kglha) do Panicum maximum, cv. 

Mombaça, em função do período de descanso (PD, dias). 
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Tabela 26. Modelo explanatório referente à estimativa de proteína bruta na 

matéria seca total do Mombaça (PB, kglha), em função do período de 

descanso da forragem (t, dias), com os respectivos valores do coeficiente 

de correlação (r), número de observações (n), desvio padrão (s, kglha) e 

valor F. 

2 
PB = a+ct+et 

1+bt+dt2 

Parâmetros do Modelo 

a 1,4584614 

b -0,051177535 

c -0,07239926 

d 0,00070285353 

e 0,00098511874 

**Significativo ao nível de 1 % de probabilidade (rI8-0,0l = 0,561). 

Parâmetros Estatísticos 

r 

n 

s 

F 

0,9999 

19 

209961,18** 

Os maiores teores de proteína bruta (9,7%) foram observados em plantas 

cortadas em intervalos de 30 dias. As mais elevadas produções de proteína bruta em 

termos quantitativos são obtidas mediante cortes aos 35 dias. 

4.5 Considerações finais 

4.5.1 Aspecto agronômico 

A comparação de produção de matéria seca de Panicum maximum ( cv. 

Mombaça) entre as duas estações estudadas (inverno e primavera) foi dificultada pela 

diferença entre a área foliar inicial, pluviosidade (houve chuva na primavera) e periodo 

de descanso, principalmente. 

Em função do conhecimento prévio da limitação hídrica (Figura 3), não foi 

colocado nenhum tratamento não irrigado (testemunha). Esse procedimento se justifica 

pelo fato do experimento ter sido conduzido em condições de produção comercial com 

limitação de mão-de-obra especializada. Portãnto, o experimento foi dimensionado em 

função da capacidade de trabalho e da necessidade da informação, visto que a produção 

em condição de sequeiro é sabidamente inviável. 
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Em função da condução do experimento, sugere-se: (i) manutenção de dois lotes 

com exigências nutricionais diferentes (um lote de alta e outro de baixa exigência), no 

qual o primeiro, devido à seletividade no pastejo pelos animais consumiria, 

preferencialmente, as folhas e o outro lote faria o repasse, e (ii) a diminuição do número 

de piquetes para facilitar o manejo. 

4.5.2 Aspecto econômico 

O estudo de viabilidade econômica da adoção da técnica de irrigação de 

pastagem é específico para cada propriedade, onde devem ser considerados a forma de 

captação dos recursos (montante, juros, prazo e carência), valor da terra, fertilidade 

física e química do solo (necessidade de correção e adubação e capacidade de retenção 

de água), condições climáticas (chuva e temperatura, principalmente), fonte de energia e 

disponibilidade de água, material genético animal (preço de aquisição, raça, idade e 

sexo) e vegetal (adaptabilidade da espécie e do cultivar às condições edafoc1imáticas, 

resistência ao pisoteio, rebrota, valor nutricional e produtividade). 

O empreendedor deve procurar definir a remuneração desejada, o módulo 

mínimo (número mínimo de unidades animal que pague o investimento em tempo 

oportuno, em função da carência e prazo pactuado, e que remunere o empresário rural 

satisfatoriamente), e o ganho mínimo diário de peso (os materiais genéticos animal e 

vegetal devem ser otimizados em função das condições edafoclimática e do custo 

associado). 
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5 CONCLUSÕES 

Em função do objetivo estabelecido, bem como dos resultados obtidos e do que 

foi discutido, pode-se concluir que: 

(i) a produção de matéria seca de Panicum maximum, cv. Mombaça, foi maior 

durante a primavera do que durante o inverno devido à ocorrência de maIor 

temperatura mínima e à maior área foliar inicial, apesar do menor período de 

descanso; 

(ii) a produção de matéria seca de Panicum maximum, cv. Mombaça, apresentou 

maior qualidade (proteína bruta, fibra e nutrientes digestíveis totais) durante a 

primavera quando comparada com a estação de inverno; 

(iii) observou-se, sob condição de inexistência de estresse hídrico, um aumento da 

produção de matéria seca de Panicum maximum, cv. Mombaça, com o aumento 

da temperatura mínima, bem como do período de descanso e da área foliar 

inicial; 

(iv) o período de descanso foi tanto maior quanto menor foi a área foliar inicial 

remanescente; 

(v) os príncipais atributos climáticos, na região de cerrado, responsáveis pelo 

acúmulo de massa de matéria seca de Panícum maxímum, cv. Mombaça, foram 

temperatura mínima e disponibilidade de água; 

(vi) os animais machos apresentaram maior ganho de peso, quando comparados com 

as remeas, independentemente da raça. 
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6 ANEXO 

6.1 ANEXO I: Análise Estatística 

Tabela 27. Análise de variância relativa à massa de matéria seca (kg/ha) produzida 

pelo Panicum maximum em função da época do ano. 

Causa da variação G.L. S.Q. 
, 
Epocado ano 1 53788378,0 

Resíduo 223 197222004,2 

Total 224 251010382,2 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade (a=O,OI). 
CV= 20,627%; s = 940,427 kglha; média = 4559,157 kgIha 

Q.M. F 

53788378,0 60,82** 

884403,6 

Tabela 28. Análise de variância relativa à massa de matéria seca (kg/ha) produzida 

pelo Panicum maximum cv. Mombaça ao longo da avaliações, durante o 

período a primavera. 

Causa da variação 

Tempo 

Resíduo 

Total 

G.L. 

26 

108 

134 

S.Q. 

81744436,3344 

82711644,5332 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade (a=O,OI). 
CV= 15,9824%; s = 792,4668.kg1ha; média = 4958,3778 kglha. 

Q.M. 

3144016,7821 

765848,5605 

F 

4,1053** 
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Tabela 29. Análise de variância relativa à massa de matéria seca (kg/ha) produzida 

pelo Panicum maximum cv. Mombaça ao longo da avaliações, durante o 

período de inverno. 

Causa da variação 

Tempo 

Resíduo 

Total 

G.L. 

17 

72 

89 

S.Q. 

2353529,99 

30553190,72 

ns: não significativo ao nível de probabilidade de 1% 
CV= 16,45%; s = 651,4717 kglha; média = 3960,3145 kglha. 

Q.M. 

138442,94 

424349,87 

F 

0,3262llS 

Tabela 30. Análise de variância relativa à taxa de crescimento (kg/ha.dia) do 

Panicum maximum, cv. Mombaça, ao longo da ,avaliações, durante o 

período de primavera. 

Causa da variação 

Tempo 

Resíduo 

Total 

G.L. 

26 

108 

134 

S.Q. 

90593,5398 

52223,5273 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade (u=O,OI). 
CV= 27,2160%; s = 26,3980 kg/ha.dia; média = 96,9944 kglha.dia 

Q.M. 

3484,3669 

483,5512 

F 

7,2058** 

Tabela 31. Análise de variância relativa à taxa de crescimento (kglha.dia) do 

Panicum maximum, cv. Mombaça, ao longo da avaliações, durante o 

período de inverno. 

Causa da variação G.L. S.Q. 

Tempo 17 367,4106082 

Resíduo 72 4220,4155293 

Total 89 

ns: não significativo ao nível de probabilidade de 1 % 
CV= 17,059%; s = 7,6564 kglha.dia; média = 44,8817 kglha.dia. 

Q.M. 

21,6123887 

58,6168824 

F 

0,368rs 
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Tabela 32. Análise de variância relativa à massa de matéria seca (kglha) produzida 

pelo Panicum maximum, cv. Mombaça, aos 30 dias de descanso, durante 

as avaliações de inverno e primavera. 

Causa da variação 

Época do ano 

Resíduo 

Total 

G.L. 

44 

180 

224 

S.Q. 

318361468,5150 

95505735,5895 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade (a=O,OI). 
CV= 29,8349%; s = 1206,8742 kglha; média = 4045,1711 kglha. 

Q.M. 

7235487,9208 

530587,4199 

F 

13,6367** 

Tabela 33. Análise de variância relativa à taxa de crescimento (kglha.dia) do 

Panicum maximum, cv. Mombaça, aos 30 dias de descanso, durante as 

avaliações de inverno e primavera. 

Causa da variação G.L. S.Q. 

Época do ano 44 273021,5336 

Resíduo 180 105666,6219 

Total 224 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade (a=O,Ol). 
CV= 37,8295%; s = 35,2007 kglha.dia; média = 93,0511 kglha.dia. 

Q.M. 

6205,0349 

587,0368 

F 

10,5701 ** 

Tabela 34. Análise de variância relativa ao teor de matéria seca (%) do Panicum 

maximum, cv. Mombaça, em função da idade da planta. 

Causa da variação 

Idade 

Resíduo 

Total 

G.L. 

5 

13 

18 

S.Q. 

176,7789 

29,2438 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade (a=O,OI). 
CV = 15,4245%; s = 3,3832%; média = 21,9337%. 

Q.M. 

35,3558 

2,2495 

F 

15,7170** 
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Tabela 35. Análise de variância relativa ao teor de proteína bruta (PB, %) na 

matéria seca do Panicum maximum, cv. Mombaça, em função da idade 

da planta. 

Causa da variação G.L. S.Q. 

Idade 5 38,3835 

Resíduo 13 6,4492 

Total 18 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade (a.=O,OI). 
CV= 19,0870%; s= 1,5782%; média =8,2684%. 

Q.M. 

7,6767 

0,4961 

F 

15,4743** 

Tabela 36. Análise de variância relativa ao teor de fibra bruta (FB, %) na matéria 

seca do Panicum maximum, cv. Mombaça, em função da idade da planta. 

Causa da variação 

Idade 

Resíduo 

Total 

G.L. 

5 

13 

18 

S.Q. 

309,9140 

11,8996 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade (a.=O,OI). 
CV= 12,9242%; s = 4,2287%; média = 32,7195%. 

Q.M. 

61,9828 

0,9154 

F 

67,7147** 

Tabela 37. Análise de variância relativa a nutrientes digestíveis totais (NDT, 0/0) na 

matéria seca do Panicum maximum, C\!. Mombaça, em função da idade 

da planta. 

Causa da variação G.L. S.Q. 

Idade 5 120,2922 

Resíduo 13 10,9398 

Total 18 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade (a.=O,Ol). 
CV= 4,6907%; s = 2,700 1 %; média = 57,5632%. 

Q.M. 

24,0584 

0,8415 

F 

28,5893** 
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6.2 ANEXO fi: Atributos do clima 

Tabela 38. Temperatura máxima (Tx~ °C), temperatura mínima (Tm, °C), 

temperatura média (T, °C), chuva (C, mm) e radiação solar (R, 

MJ/m2.dia) referentes ao mês de janeiro de 1998. Fazenda Rio Brilhante, 

São Desidério, BA. 

Dia Tx Tm T C R 
1 35,9 19,4 26,1 ° 26,5 
2 34,9 20,7 25,5 3 24,0 
3 34,7 18,9 24,9 12 21,0 
4 34,3 20,9 24,7 11 19,1 
5 34,6 18,8 26,0 1 26,4 
6 34,1 20,0 24,0 19 21,4 
7 34,7 18,8 26,1 1 27,6 
8 33,5 20,5 22,9 4 15,8 
9 32,1 19,4 24,2 9 24,0 
10 31,4 20,0 23,4 3 18,0 
11 33,2 19,6 23,9 2 18,7 
12 34,6 18,6 26,1 1 26,5 
13 35,4 19,1 26,5 ° 28,7 
14 36,3 18,1 26,4 ° 29,2 
15 35,7 21,3 26,8 ° 23,4 
16 27,0 20,9 22,7 ° 8,4 
17 31,6 19,6 23,6 7 19,0 
18 32,2 18,6 23,7 24 22,2 
19 31,7 19,9 24,0 1 17,7 
20 29,6 18,8 22,3 11 13,9 
21 23,6 18,8 20,5 8 7,7 
22 31,3 19,1 23,6 ° 20,0 
23 28,9 19,8 22,9 10 14,9 
24 28,6 19,6 21,9 11 12,9 
25 32,5 19,6 24,3 ° 21,7 
26 32,0 20,6 24,2 1 18,7 
27 28,6 20,0 22,6 7 11,8 
28 33,3 18,8 24,1 5 21,3 
29 31,2 19,2 22,8 3 13,3 
30 34,6 19,1 24,4 ° 24,1 
31 35,2 18,9 26,3 2 27,3 

Média 32,5 19,5 24,2 5,0 20,2 
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Tabela 39. Temperatura máxima (Tx, CC), temperatura mínima (Tm, CC), 

Temperatura média (T, CC), chuva (C, mm) e radiação solar (R, 

MJ/m2.dia) referentes ao mês de fevereiro de 1998. Fazenda Rio 

Brilhante, São Desidério, BA. 

Dia Tx Tm T C R 
1 35,7 18,3 25,2 O 22,7 
2 32,3 19,9 25,0 ° 15,3 
3 36,5 19,9 27,0 ° 28,1 
4 36,6 19,2 26,9 ° 28,0 
5 36,4 18,3 26,6 ° 24,3 
6 36,2 20,2 25,7 4 22,3 
7 36,8 21,0 27,2 ° 20,9 
8 34,3 21,0 24,8 1 16,5 
9 34,6 20,0 25,6 1 22,9 
10 31,1 21,1 23,5 2 10,8 
11 33,3 19,4 24,3 1 18,4 
12 30,9 20,3 24,0 11 14,3 
13 31,6 19,6 23,2 13 17,3 
14 29,3 20,2 22,9 29 11,7 
15 31,1 19,2 24,1 29 15,5 
16 30,6 19,6 23,1 19 17,1 
17 28,6 19,6 22,7 10 18,4 
18 32,6 19,7 24,3 11 27,1 
19 28,4 20,3 22,5 10 9,4 
20 27,5 20,1 22,4 19 11,5 
21 33,0 19,2 24,3 2 20,8 
22 32,7 18,9 23,0 29 16,9 
23 30,3 20,0 22,9 O 10,7 
24 34,0 20,5 25,6 1 24,1 
25 34,1 18,9 25,6 O 24,2 
26 34,9 18,5 26,1 ° 26,1 
27 35,8 18,3 26,0 1 28,4 
28 36,4 17,9 25,4 16 25,0 
29 34,8 17,8 25,5 1 27,7 

Média 33,1 19,5 24,7 7,2 19,9 
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Tabela 40. Temperatura máxima (Tx, °C), temperatura mínima (Tm, °C), 

Temperatura média (T, °C), chuva (C, mm) e radiação solar (R, 

MJ/m2.dia) referentes ao mês de março de 1998. Fazenda Rio Brilhante, 

São Desidério, BA, 

Dia Tx Tm T C R 
1 33,9 19,1 24,0 2 18,5 
2 34,0 19,6 24,2 1 21,1 
3 34,1 19,6 25,2 1 23,8 
4 35,5 18,0 25,5 O 27,2 
5 34,2 17,8 25,0 O 26,3 
6 33,7 18,3 24,3 O 24,8 
7 32,9 19,0 24,3 O 21,8 
8 34,9 18,4 24,4 1 20,7 
9 34,9 17,7 24,3 O 24,1 
10 35,5 18,8 25,7 1 26,2 
11 34,0 18,2 23,4 10 19,1 
12 35,4 18,2 25,1 O 22,9 
13 32,7 18,8 22,8 47 16,3 
14 30,4 18,4 22,5 O 17,5 
15 31,4 19,0 22,7 O 14,1 
16 30,3 18,7 21,9 O 11,3 
17 32,5 18,6 23,8 O 21,3 
18 31,2 19,8 23,8 O 20,6 
19 33,3 19,2 23,9 O 20,7 
20 29,9 18,5 22,5 1 20,6 
21 31,2 18,8 22,7 O 19,5 
22 32,1 18,2 23,2 O 22,0 
23 33,0 16,6 23,3 O 23,2 
24 33,5 17,0 24,3 O 24,3 
25 35,0 17,3 25,1 O 28,3 
26 35,4 16,8 25,2 O 27,7 
27 34,1 17,5 24,7 O 22,5 
28 34,9 17,2 24,9 O 23,4 
29 36,0 16,6 25,1 O 27,4 
30 35,1 15,0 24,2 O 26,0 
31 34,8 16,4 24,6 O 27,2 

Média 33,5 18,1 24,1 2,1 22,3 
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Tabela 41. Temperatura máxima (Tx, °C), temperatura mínima (Tm, °C), 

temperatura média (T, °C), chuva (C, mm) e radiação solar (R, 

MJ/m2.dia) referentes ao mês de abril de 1998. Fazenda Rio Brilhante, 

São Desidério, BA. 

Dia Tx Tm T C R 
1 32,7 16,8 23,4 O 25,8 
2 32,0 16,8 23,5 O 22,8 
3 32,1 16,9 23,1 O 26,0 
4 32,6 14,2 22,7 O 27,1 
5 34,0 15,0 23,4 O 25,3 
6 34,7 16,8 24,1 O 22,6 
7 35,6 16,2 24,7 O 25,3 
8 34,4 17,0 24,5 O 24,1 
9 34,9 15,3 24,2 O 25,5 
10 33,6 16,8 24,0 O 25,3 
11 32,3 18,0 23,7 O 25,2 
12 33,0 17,6 23,7 O 25,3 
13 34,5 16,1 23,8 O 23,6 
14 35,8 15,8 24,7 O 23,4 
15 35,9 16,7 24,8 O 23,3 
16 36,5 17,9 24,7 O 19,6 
17 32,1 19,1 23,2 O 15,7 
18 33,7 18,4 24,0 O 18,9 
19 33,5 19,1 23,7 O 15,8 
20 34,1 17,6 24,6 O 20,3 
21 34,4 17,0 24,4 O 21,6 
22 33,7 18,2 24,1 O 21,8 
23 33,9 16,1 23,9 O 23,7 
24 37,5 17,9 26,2 O 21,0 
25 37,7 18,0 26,5 O 21,9 
26 36,1 19,2 26,2 O 21,9 
27 36,5 17,9 25,9 O 19,9 
28 34,4 18,4 23,4 3 12,3 
29 37,5 16,9 25,0 O 20,0 
30 35,6 18,9 25,2 O 18,7 

Média 34,5 17,2 24,3 0,1 22,1 
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Tabela 42. Temperatura máxima (Tx, CC), temperatura mínima (Tm, CC), 

temperatura média (T, CC), chuva (C, mm) e radiação solar (R, 

MJ/m2.dia) referentes ao mês de maio de 1998. Fazenda Rio Brilhante, 

São Desidério, BA. 

Dia Tx Tm T C R 
1 32,1 20,1 24,8 O 13,6 
2 35,6 20,0 25,6 O 20,3 
3 35,4 19,0 25,2 O 18,7 
4 34,7 19,0 24,2 O 12,2 
5 34,4 19,1 25,2 O 18,2 
6 33,7 19,8 24,7 O 19,7 
7 32,8 16,9 23,6 O 21,9 
8 31,3 14,6 22,0 O 22,6 
9 32,5 13,1 21,6 O 21,0 
10 32,8 14,5 22,8 O 21,9 
11 34,7 14,9 23,4 O 22,4 
12 34,3 15,2 23,7 O 20,2 
13 34,4 16,5 24,4 O 21,4 
14 33,1 14,7 23,5 O 22,1 
15 32,2 11,2 21,1 O 22,8 
16 33,3 12,4 21,5 O 19,7 
17 34,0 14,6 22,7 O 21,9 
18 33,0 15,2 21,9 O 19,8 
19 29,6 16,0 21,0 O 13,7 
20 33,7 16,6 23,5 O 21,3 
21 33,0 15,2 23,2 O 20,1 
22 32,6 14,6 23,1 O 21,5 
23 33,3 14,4 22,9 O 20,2 
24 32,6 15,3 22,9 O 20,7 
25 34,3 13,9 22,9 O 21,1 
26 35,1 13,9 23,3 O 19,8 
27 35,2 13,8 23,6 O 21,1 
28 35,4 15,6 24,3 O 20,0 
29 35,5 15,6 24,1 O 20,2 
30 34,1 16,1 24,0 O 19,0 
31 34,5 18,1 24,9 O 20,1 

Média 33,7 15,8 23,4 0,0 20,0 
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Tabela 43. Temperatura máxima (Tx, CC), temperatura mínima (Tm, CC), 

temperatura média (T, CC), chuva (C, mm) e radiação solar (R, 

MJ/m2.dia) referentes ao mês de junho de 1998. Fazenda Rio Brilhante, 

São Desidério, BA. 

Dia Tx Tm T C R 
1 33,3 17,4 23,9 ° 18,5 
2 31,7 17,1 22,9 ° 19,9 
3 31,0 14,3 21,5 ° 18,2 
4 31,2 12,1 20,9 ° 20,8 
5 29,7 14,1 20,5 ° 20,8 
6 29,9 11,8 19,7 ° 21,1 
7 30,9 12,3 20,5 ° 21,1 
8 33,1 13,1 22,1 ° 20,8 
9 33,9 14,9 22,5 ° 18,5 
10 33,7 12,5 21,9 ° 20,7 
11 32,8 13,4 22,0 ° 20,2 
12 30,9 14,4 21,5 ° 20,5 
13 28,8 12,6 19,6 ° 20,1 
14 30,0 12,0 19,7 ° 20,2 
15 30,3 13,2 20,6 ° 19,7 
16 31,8 12,7 21,8 ° 18,8 
17 33,9 15,8 23,1 ° 19,1 
18 33,9 13,8 22,4 ° 18,5 
19 34,3 15,4 22,7 ° 17,9 
20 32,3 12,7 22,0 ° 20,6 
21 30,6 13,6 21,1 ° 20,7 
22 31,1 12,6 20,6 ° 20,3 
23 31,6 12,3 20,9 ° 18,4 
24 33,7 13,2 22,1 ° 19,8 
25 33,3 14,0 22,7 ° 19,6 
26 32,4 13,6 21,8 ° 19,1 
27 30,6 12,9 20,8 ° 19,7 
28 29,4 11,7 19,5 ° 21,1 
29 29,1 10,8 18,7 ° 21,2 
30 31,7 10,8 20,0 ° 20,0 

Média 31,7 13,4 21,3 0,0 19,8 
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Tabela 44. Temperatura máxima (Tx, °C), temperatura mínima (Tm, °C), 

temperatura média (T, °C), chuva (C, mm) e radiação solar ~ 

MJ/m2.dia) referentes ao mês de julho de 1998. Fazenda Rio Brilhante, 

São Desidério, BA. 

Dia Tx Tm T C R 
1 33,0 13,3 21,6 O 20,5 
2 31,5 13,6 21,5 O 16,6 
3 31,6 15,2 21,5 O 15,9 
4 31,6 13,2 21,3 O 20,7 
5 32,2 12,2 21,0 O 20,4 
6 32,6 12,8 21,4 O 20,8 
7 33,7 12,1 21,5 O 19,9 
8 33,3 14,1 22,1 O 16,3 
9 35,9 13,5 23,3 O 19,3 
10 33,4 16,6 23,9 O 18,1 
11 30,6 14,2 21,5 O 20,5 
12 29,9 11,9 19,9 O 21,1 
13 32,0 12,1 20,3 O 21,3 
14 32} 11,8 20,6 O 19,3 
15 33,0 11,4 21,6 O 21,2 
16 33,5 12,8 22,1 O 18,6 
17 33,9 14,2 23,1 O 20,2 
18 34,4 16,0 23,6 O 21,6 
19 33,0 13,4 22,6 O 21,7 
20 33,1 12,2 22,0 O 21,2 
21 32,9 13,8 22,1 O 21,6 
22 33,3 12,0 21,9 O 20,0 
23 31,1 11,9 20,7 O 22,5 
24 30,0 10,6 19,9 O 22,4 
25 32,1 11,8 20,7 O 22,6 
26 32,6 12,5 21,4 O 22,6 
27 33,1 13,6 22,2 O 22,6 
28 33,5 11,8 22,1 O 22,0 
29 32,8 13,6 21,7 O 21,8 
30 32,0 11,3 20,9 O 23,0 
31 31,8 12,1 20,9 O 22,8 

Média 32,6 13,0 21,6 0,0 20,6 
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Tabela 45. Temperatura máxima (Tx, °C), temperatura mínima (Tm, °C), 

temperatura média (T, °C), chuva (C, mm) e radiação solar ~ 

MJ/m2.dia) referentes ao mês de agosto de 1998. Fazenda Rio Brilhante, 

São Desidério, BA. 

Dia Tx Tm T C R 
1 33,0 12,6 21,8 O 19,5 
2 34,3 12,5 22,1 O 21,6 
3 31,2 13,5 21,1 O 17,8 
4 32,8 12,4 21,6 O 21,1 
5 35,1 13,5 22,6 O 19,8 
6 36,1 13,2 23,4 O 21,6 
7 35,1 13,6 23,8 O 23,2 
8 35,6 14,3 23,9 O 22,2 
9 35,8 13,9 23,6 O 22,7 
10 37,1 15,4 24,6 O 20,4 
11 36,2 17,5 25,3 O 19,0 
12 34,4 14,5 23,3 O 23,0 
13 34,7 12,1 22,5 O 24,2 
14 34,9 12,5 22,9 O 24,2 
15 34,3 13,2 22,5 O 20,7 
16 33,3 11,8 22,1 O 24,4 
17 33,0 11,7 21,7 O 22,2 
18 35,2 12,6 23,2 O 24,1 
19 35,1 12,1 22,9 O 24,8 
20 34,6 12,0 22,5 O 25,3 
21 32,7 10,2 21,3 O 25,4 
22 33,7 12,1 22,0 O 25,7 
23 33,1 9,5 21,1 O 25,8 
24 33,7 10,9 21,8 O 25,4 
25 35,3 10,9 22,4 O 25,2 
26 36,2 12,7 23,5 O 25,2 
27 35,6 12,4 23,4 O 23,8 
28 35,7 11,2 22,7 O 25,1 
29 35,9 12,9 23,8 O 25,3 
30 35,0 14,2 23,6 O 23,3 
31 33,0 14,3 22,4 O 24,1 

Média 34,6 12,8 22,8 0,0 23,1 
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Tabela 46. Temperatura máxima (Tx, CC), temperatura mínima (Tm, CC), 

temperatura média (T, CC), chuva (C, mm) e radiação solar (R, 

MJ/m2.dia) referentes ao mês de setembro de 1998. Fazenda Rio 

Brilhante, São Desidério, DA. 

Dia Tx Tm T C R 
1 33,0 13,7 22,3 O 24,4 
2 35,8 15,7 23,6 O 24,9 
3 35,3 13,5 23,4 O 24,8 
4 35,5 12,4 24,1 O 24,7 
5 38,1 14,2 24,6 O 25,3 
6 37,8 13,1 24,5 O 25,2 
7 37,0 13,3 24,2 O 25,7 
8 38,2 12,6 24,7 O 25,0 
9 37,3 14,1 25,3 O 24,7 
10 35,0 14,5 24,0 O 25,8 
11 34,5 14,8 23,6 O 27,1 
12 35,9 15,0 24,4 O 27,2 
13 36,6 12,7 24,3 O 26,6 
14 37,1 13,0 24,3 O 26,1 
15 38,0 12,3 24,7 O 23,7 
16 39,0 13,7 25,2 O 23,1 
17 37,5 15,6 25,6 O 22,3 
18 37,7 14,4 25,0 O 24,3 
19 39,7 12,6 25,5 O 25,2 
20 37,9 14,0 25,3 O 21,3 
21 37,4 16,0 26,1 O 22,1 
22 36,8 16,6 25,4 O 20,2 
23 35,2 15,7 24,5 O 25,1 
24 35,3 14,7 24,1 O 26,5 
25 36,1 14,0 24,4 O 24,1 
26 37,3 15,4 25,4 O 20,4 
27 39,1 17,2 27,1 O 22,5 
28 38,1 18,8 27,5 O 24,1 
29 36,5 15,2 25,4 O 25,1 
30 36,3 14,0 24,9 O 24,7 

Média 36,8 14,4 24,8 0,0 24A 
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Tabela 47. Temperatura máxima (Tx, CC), temperatura mínima (Tm, CC), 

temperatura média (T, CC), chuva (C, mm) e radiação solar (R, 

MJ/m2.dia) referentes ao mês de outubro de 1998. Fazenda Rio 

Brilhante, São Desidério, BA. 

Dia Tx Tm T C R 
1 37,1 15,1 25,3 O 24,4 
2 37,4 17,1 26,0 O 23,7 
3 36,9 16,4 25,7 O 26,0 
4 39,3 16,7 26,7 O 23,6 
5 40,9 17,5 28,0 O 24,0 
6 39,9 16,9 27,3 O 24,9 
7 38,6 16,9 26,7 O 22,4 
8 39,6 17,6 27,4 ° 22,8 
9 36,1 18,9 25,5 1 19,8 
10 31,7 18,8 22,6 23 10,9 
11 26,6 19,5 21,3 38 8,0 
12 35,0 17,5 25,1 O 23,2 
13 35,6 19,0 26,3 O 20,5 
14 37,7 17,7 27,3 O 26,0 
15 37,2 19,0 27,7 ° 23,0 
16 36,9 20,0 23,6 6 14,8 
17 31,5 19,4 23,2 1 15,6 
18 35,1 20,0 24,3 5 15,4 
19 25,1 18,9 21,1 7 7,7 
20 24,7 18,1 21,1 4 9,5 
21 28,1 17,8 21,8 O 14,0 
22 34,4 17,2 24,9 O 27,7 
23 36,9 20,0 23,6 O 14,8 
24 31,5 19,4 23,2 O 15,6 
25 35,1 20,0 24,3 O 15,4 
26 25,1 18,9 21,1 O 7,7 
27 24,7 18,1 21,1 O 9,5 
28 28,1 17,8 21,8 O 14,0 
29 34,4 17,2 24,9 O 27,7 
30 36,9 20,0 23,6 O 14,8 
31 31,5 19,4 23,2 O 15,6 

Média 33,9 18,3 24,4 2,7 18,2 
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Tabela 48. Temperatura máxima (Tx, CC), temperatura mínima (Tm, CC), 

temperatura média (T, CC), chuva (C, mm) e radiação solar (R, 

MJ/m2.dia) referentes ao mês de novembro de 1998. Fazenda Rio 

Brilhante, São Desidério, BA. 

Dia Tx Tm T C R 
1 35,1 20,0 24,3 ° 15,4 
2 35,5 19,0 23,9 1 16,7 
" 28,2 19,9 22,7 14 11,4 -' 
4 30,6 19,5 23,3 5 16,3 
5 29,5 19,8 22,5 " 10,3 -' 
6 30,6 19,5 23,6 1 15,5 
7 30,6 18,8 23,3 2 12,5 
8 29,7 19,7 23,3 2 16,9 
9 30,5 18,3 22,7 47 18,3 
10 32,8 20,1 24,4 4 22,1 
11 33,4 18,8 24,7 1 24,9 
12 27,6 19,7 22,1 1 13,4 
13 30,8 19,4 23,1 ° 15,1 
14 33,7 19,8 23,1 37 17,5 
15 28,6 19,3 22,4 1 11,5 
16 31,4 19,6 23,5 1 16,0 
17 29,0 18,8 22,9 ° 15,0 
18 35,2 18,5 25,2 6 25,4 
19 34,8 19,7 25,3 2 21,6 
20 32,7 19,9 24,1 ° 15,4 
21 29,0 18,8 22,3 6 12,7 
22 31,7 20,3 23,5 1 16,6 
23 27,5 19,5 21,5 13 10,3 
24 31,6 18,9 22,6 3 20,6 
25 30,2 19,4 23,1 11 16,3 
26 28,9 18,3 21,7 19 13,6 
27 30,5 17,6 22,3 4 18,1 
28 34,3 17,7 24,4 10 22,1 
29 30,4 20,6 23,3 9 13,8 
30 28,1 19,7 22,0 27 12,0 

Média 31,1 19,3 23,2 7,7 16,2 
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Tabela 49. Temperatura máxima (Tx, °C), temperatura mínima (Tm, °C), 

temperatura média (T, °C), chuva (C, mm) e radiação solar (R, 

MJ/m2.dia) referentes ao mês de dezembro de 1998. Fazenda Rio 

Brilhante, São Desidério, BA. 

Dia Tx Tm T C R 
1 32,2 18,6 24,4 4 26,6 
2 26,3 19,3 21,4 18 8,2 
3 32,0 18,6 23,1 7 20,7 
4 31,6 19,3 22,8 29 17,3 
5 29,7 19,9 23,5 16 13,4 
6 32,0 19,1 22,9 9 17,0 
7 33,1 19,5 24,3 1 21,4 
8 29,3 19,8 23,3 1 19,8 
9 32,7 18,8 22,8 38 20,1 
10 31,9 19,2 23,9 1 17,4 
11 35,0 18,7 25,7 O 25,7 
12 34,6 17,9 25,4 O 25,2 
13 37,2 17,5 26,8 O 30,8 
14 36,7 18,3 27,1 O 27,8 
15 36,6 16,2 25,2 O 25,1 
16 33,3 19,9 23,5 16 16,7 
17 31,1 18,5 23,6 21 21,9 
18 30,6 20,3 23,8 O 23,0 
19 28,5 19,4 22,1 7 15,5 
20 32,1 19,0 24,6 O 25,4 
21 31,9 18,8 23,9 3 25,1 
22 32,7 18,8 24,2 1 23,1 
23 29,7 18,0 22,3 4 14,6 
24 34,3 17,6 24,6 1 28,0 
25 34,7 17,3 25,1 O 28,7 
26 34,7 17,9 25,1 O 26,3 
27 33,8 17,6 24,6 O 22,9 
28 35,3 16,6 25,2 1 25,8 
29 34,2 19,6 24,6 1 19,2 
30 31,5 19,4 23,5 16 18,1 
31 31,0 18,4 23,7 6 21,8 

Média 32,6 18,6 24,1 6,5 21,7 
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