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RECRUTAMENTO DE NUTRIENTES E VALOR NUTRITIVO DE 

Cynodon dac tylon CL.) PERS. CV. COAST-CROSS NQ l 

Autora' ANA LUISA PALHANO 

Orientador' PROF. DR. CLÁUDIO MALUF HADDAD 

o presente experimento teve como objetivos 

estudar a composição mineral do Coast.-cross N~l CCynodon 

dactylon eL.} Pers.}~ em runção da idade de corte. além de 

buscar a associação entre o valor nut.rit.ivo dessa gramínea 

forrageira e a idade de crescimento. 

o campo experiment.al sit.uou-se no município de 

Rio Claro. SP. em past.agem já implantada em Lat.ossol Roxo 

dist.róri co. 

Trint.a dias ant.es do cort.e de igual ação. roi 

realizada calagem com a t. de calcário dolomítico tipo 

.e/i. l lEl'r". por hect.are. e após esse cort.e. roi realizada 

Foram eret.uados seis cort.es a cada dez dias. 

cada qual const.it.uindo um t.ratament.o. Adot.ou-se o delinea-

mento est.at.íst.ico int.eirament.e casualizado, com quat.ro repe-

t.ições. 



xiv. 

Foi de~erminado o ~eor de macro e micro

nut..rien~es e at..ravés desses valores e daqueles de produção 

de ma~éria seca~ es~imou-se o acúmulo dos nu~rien~es/mz. 

Também foram efet..uadas análises de fibra de

~ergent..e neu~ro. fibra det..ergen~e ácido e diges~ibilidade 

"in vi tro" da ma~éria seca. 

A produção de ma~éria seca aumen~ou de forma 

quadrá~ica CP<O,06). en~re 20 e 70 dias de idade. apresen

~ando valor máximo de 916.60 g/mz • aos 60 dias de idade. 

Os valores de diges~ibilidade "in vi tro" da 

mat..éria seca decresceram de forma quadrá~ica CP<O.06). sendo 

máxima aos 20 dias. com 73,6"r/e e núnima aos 70 dias. com 

60.96%. Inversamen~e. os valores de fibra de~ergen~e neu~ro 

e fibra de~ergen~e ácido aumen~aram segundo regressões 

quadrá~icas CP<O~06), apresen~ando in~ervalos de variação de 

68.70 a eo,~/e e 34.96 a 46,65%. respect..ivamen~e. 

Verificou-se decréscimo linear com o ~empo 

CP<O,06) para a concen~ração de ~odos os macronu~rien~es, 

com exceção do fósforo. cuja concen~ração decresceu de forma 

quadrá~ica CP<O,óeo. 

Nos 2O~ e 70~ dias de idade, os ~eores dos 

elemen~os apresen~aram os seguint..es valores: 3.~/e e 1,41% 

para o ni~rogênio; O.2'r/e e 0,16% para o fósforo; 1,70% e 

1.38% para o po~ássio; O.~/e e 0,16% para o cálcio; 0.3~/e e 

0.28% para o magnésio e 0.20% e 0,16% para o enxofre. 

Com exceção do acúmulo de enxofre. que não 

apresen~ou variação si gni.ficat..i va CP<O.06) com a idade. o 
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acúmulo dos ou~ros macronu~rien~es ocorreu na rorma quadrá

~ica CP<O,06), apresen~ando valores máximos aos 40 dias de 

crescimen~o. 

A concen~ração dos mi cr onu~r i en~es boro~ 

manganês e rerro não roi inrluenciada signirica~ivamen~e 

CP<O.06) pela idade de cor~e. A concen~ração de zinco variou 

CP<O,06) en~re 11,60 e 35,25 ppm e a de cobre en~re 3.60 e 

11,7S ppm. 

Conclui-se que, o resul~ado da associação dos 

valores de produção e diges~ibilidade da ma~éria seca 

mos~rou-se em nível adequado, no período de 30 a 40 dias, 

den~ro de limi~es normalmen~e acei~os de qualidade de 

rorragem. 
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HUTRIEJfT UPTAJ<E AHD HUTRITlVE VALUE OF 

Cynodon dactyl.on CL.) PERS. CV. COAST-CROSS Nai 

SUMMARY 

Author: ANA LUISA PALHANO 

Adviser: PROF. DR. CLÁUDIO MALUF HADDAD 

The objeet.i ves of' t.he present. work were C1) t.o 

o st.udy t.he Coast.-cross N.l bermudagrass CCynodon dac tyl.on. 

eL.) Pers.) mineral composit.ion in relation to cut.t.ing date 

and e 2) t.o f' i nd the r el a ti onshi p bet ween i ts nutr i ti ve vaI ue 

and st.age of' maturity. 

The experiment.al f'ield was set. in Rio Claro, 

São Paulo State. on a previously est.ablished past.ure. 'Ine 

soil type was a Latossol Roxo distrof'ic. 

Lime applicat.ion e2 t/ha. f'iller dolomit.ic 

limest.one) occured thirty days bef'ore the standardizing cut.. 

Right af'ter cut.ting a f'ert..ilization was perf'ormed e2!30 kg 

N/ha; 300 kg P O /ha: 300 kg K O/ha). z ~ z 

Six cuts et.reatments) were carried out, every 

ten days each. A random complete design was employed, using 

f'our replications. 
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Macr onut.r i ent.s and mí cr onut.r i ent.s leveI s wer e 

det.ermíned and t.hese dat.a a~ong wi t.h dry mat.t.er yield were 

used t.o est.imat.e nut.rient. accumulat.ion/m
z

. Dry mat.t.er in 

vitro digest.ibilit.y, ADF and NDF were also det.ermíned. 

Dry mat.t.er yield increased quadrat.ically 

CP<O. OS) bet.ween days 20 and 70 of' growt.h. reaching a 

maximum at. day 130. In vitro dry mat.t.er digest.ibilit.y 

decreased quadrat.ically CP<O.05). reaching t.he highest. value 

at. day 20 (73.5-r...o and mínimal at. day 70 (50. seX)o 

Inversely. NDF and ADF v~ues increased CP<O.OS) wit.h a 

quadrat.ic t.rend. ranging f'rom eS.70% t.o ao. ~/. and f'rom 

34.45% t.o 46.55%. respect.ively. A linear decrease (P<O,05) 

in alI macronut.rient.s but. phosphorus leveIs wi t.h t.ime was 

observed. Phosphorus concent.rat.ion decreased quadrat.ically 

CP<O.05) . 

At. days 20 and 70 of' growt.h t.he f'ollowing 

macronut.rient. concent.rat.ions were obt.ained: CN)3.0~/. and 

1.41%; (P)O.27% and 0.16%; CKJ1.70% and 1.39%; CCa)O.27% and 

0.16%; (1'o1g)0.39% and 0.28'"/.; C5)0.20% -and 0.1~/.. Except. 

sulf'ur accumulat.ion which had no signif'icant. variat.ion 

CP<O.05) wit.h age, all ot.her macronut.rient. accumulat.ion 

increase quadrat.ically CP<O,OS), wit.h a maximum at. day 40 of' 

regrowt.h.- The concent.rat.ion of' boron. manganese and iron 

were not. signif'icant.ly CP<0.05) af'f'ect.ed by cut.t.ing dat.e. 

Zinc and copper concent.rat.ions ranged CP<0.05) f'rom 11.50 

ppm t.o 35.25 ppm and f'rom 3.50 ppm t.o 11.75, respect.ively. 
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As a concl usi on i t. can be st.at.ed t.hat. t.he 

result. of an associat.ion bet.ween dry mat.t.er yield and 

digest.ibilit.y values for Coast.-cross N~l bermudagrass. 

bet.ween days 30 and 40 of growt.h. is adequat.e when compared 

t.o an accept.ed forage qualit.y pat.t.ern. 



1. 

1. I NTRODUÇÁO 

Por razões de ordem econômica e prát.ica. a 

maior part.e do rebanho brasileiro é mant.ida em regime exclu

si vo de past.o. 

A expl or ação ani mal comument.e encont.r ada no 

Brasil é a extensiva, onde os animais são criados em grandes 

propriedades e a produção de f'orragem caract.eriza-se pela 

baixa produtividade. 

Assi m, t.or na -se de gr ande impor t.ânci a o uso 

r aci onal dessa f' ont.e de al i ment.os • 1 evando-se em cont.a a 

compet.ição exist.ent.e ent.re as past.agens e as cult.uras de 

utilização diret.a pelo homem pelas áreas agricul t.uráveis, 

principalment.e em regiões mais desenvolvidas. como o est.ado 

de São Paulo. 

Mas, à medida que se int.ensif'ica o nível de 

exploração animal, t.orna-se necessária a ut.ilização de insu

mos agrícolas. como corret.ivos e f'ert.ilizant.es, de f'orma a 

aument.ar" a produção f'orrageira. 

No ent.ant.o. o uso de f'ert.ilizant.es e corret.i

vos deve ser f'eit.o de maneira t.ecnicament.e adequada. ist.o é. 

esses insumos devem ser ut.ilizados conf'orme as exigências 

nut.ricionais das plant.as; além disso, a espécie f'orrageira 



2. 

deve ser responsiva à adubação e o manejo dos animais compa-

~ível com a produção de alimen~os, de rorma a ~ornar a in-

~ensiricação do sistema de produção um procedimen~o economi-

camen~e viável. 

o Coas~-cross N~l é uma gramínea perene, adap-

~ada a clima sub-tropical e, por possuir a via ro~ossintéti-

ca C4, apresen~a alto po~encial produ~ivo, respondendo vigo-

rosamente à adubação CBELTRAN et aLii. 1995). 

No Brasil. 1'oi in~roduzida pelo Insti~u~o de 

Zoo~ecnia da Secre~aria da .4gricul tura do Es~ado de São 

Paulo. disseminando-se rapidamen~e para os criatórios de 

cavalos de raça Charas::> e razendas que exploram bovinos 

lei~eiros.principalmen~e nos es~ados de São Paulo. Paraná e 

Minas Gerais. 

Mas. apesar da gr ande u~i 1 i zação do Coas~-

cross N9 1. são escassas as pesquisas nacionais rererentes a 

essa gramínea rorrageira. pouco se conhecendo sobre suas 

exigências em minerais e sua respos~a ao manejo, em condi-

çõe~ brasileiras. Assim. sua expIo.ação baseia-se na expe-

riência de quem execu~a adequadamen~e seu manejo. bem como 

na extrapolação de dados ob~idos com bovinos no exterior. 

Os obje~ivos do presen~e ~rabalho roram de co-

nhecer ªs exigências nut.ricionais do Coas~-cross 
o 

N.l. em 

runção da idade, bem como buscar associação en~re o tempo de 

amos~ragem e seu valor nut.ri~ivo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Origem 

o capim Coas~-cross N~l é um híbrido ob~ido a 

par~ir do cruzamen~o de duas gramíneas do gênero Cynodon. 

Coas~al eCyn.odon dacty1.on eL.) Pers.) e Kenya 14 eCyn.odon 

n1.em-fuensis var. robus~us) ~ sendo a primeira ori unda da 

Georgia. EUA e a úl~ima da África do Sul. 

O Coas~-cross N~l originou-se de um programa 

de melhoramen~o conduzido por BURTON et aI. i i e 1967) • na 

Es~ação Experimen~al de Coas~al Plains. Georgia. EUA. onde 

u~ilizaram a diges~ibilidade "in si tu" da ma~éria seca como 

cri ~éri o de seleção. Nesse es~udo. que ~eve duração de 

qua~ro anos. o Coas~-cross N~l mos~rou-se o melhor em "~~rmos 

de diges~ibilidade da ma~éria seca, superando em 12.3X a 

cul ~i var Coas~al. Também em ganho di ár i o de peso vi vo o 

Coas~-cross N~l apresen~ou superioridade. com valores 30X 

maiores que os ob~idos com Coas~al. 

Em 1969. dos mui ~os hí br i dos C Coas~al xKenya 

14). ~oram selecionados 396, denominando-se Coas~-cross N~l 

ao melhor deles, o qual ~oi comercializado em 1976 eBELTRAN 

et a1.ii, 1996). 



Ao realizar o regist..ro do Coast..-cross 

4. 

o 
N.1. 

BURTON (1972) observou que as diferenc;as anat..ômicas ent..re 

essa cult..ivar e a Coast..al consist..iam. ent..re out..ras. da maior 

alt..ura das plant..as e maior largura das folhas para a 

primeira. 

As caract..eríst..icas agronômicas do Coast..-cross 

N~1 foram avaliadas por BELTRAN 9t alii (1998), que observa-

ram ser essa cul t..i var de fácil implant..ac;ão por via veget..a-

t..iva a part..ir de est..olões, não apresent..ando produc;ão de 

sement..es e rizomas; é t..ambém adequada à fenac;ão. resist..ent..e 

ao pisot..eio, possuindo grande vigor de rebrot..a; além disso. 

apresent..a alt..a resist..ência a pragas e doenças, porém baixa 

persist..ência invernal, sob condic;ões de clima t..emperado. 

J á nas nossas condi c;ões , HADDAD & PLATZECI< 

(1996) • observando as caract..eríst..icas agronômi cas do 

Coast..-cross o N.1, afirmaram ser essa cul t..i var de excelent..e 

valor nut..rit..ivo e alt..a produção; além disso. é resist..ent..e ao 

frio, sendo. port..ant..o, recomendada para as áreas mais frias 

do Est..ado de São Paulo. Observaram t..ambém que o Coast..-cross 

N~l é exigent..e em fert..ilidade, respondendo vigorosament..e à 

adubac;ão. sendo excelent..e para a produção de feno. 

A dist..ribuição est..acional da produc;ão de mat..é-

ria seca do Coast..-cross N?1 foi est..udada no Brasil por 

PEDREIRA & MATTOS (1991), que obt..iveram como produc;ão t..ot..al 

nos dois anos 14.94 t.. de mat..éria seca/ha, sendo que 7~/o da 

mesma deu-se no período de "verão" e 23~ no "i nverno" , quan-

do 400 kg de N e 240 kg de K O/ha foram aplicados parceladaz 
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men~e após os cor~es no primeiro ano e 200 kg de N e 120 kg 

de K O/ha f'oram aplicados da mesma f'orma no segundo ano de 
:z 

exper i men~ação. 

2.2. Nutrição Mineral de Gramdneas Forrageiras 

Ao se proceder à análise da composição mineral 

das plan~as. uma gama mui~o grande de elemen~os é encon~ra-

da. incluindo os essenciais. ú~eis e ~óxicos. En~re os ele-

men~os essenciais encon~ram-se os macronu~rien~es ni~rogênio 

CN). f'ósf'oro CP). po~ássio CK), cálcio CCa). magnésio CMg). 

enxof're CS) e os micronu~rien~es boro C8). cloro CCI). cobre 

C Cu) , f'erro CFe). manganês CMn). molibdênio CMo) e zinco 

Czr.u CMALAVOLTA. 1980). Segundo esse mesmo au~or. duran~e o 

desenvolvimen~o de uma cul~ura. a ext.raç-ão desses nu~rien~es 

não se f'az nas mesmas proporções duran~e os vários es~ádios 

das plan~as. pois. a curva que descreve a marcha de absorção 

á. em geral. uma sigmóide. 

GOMIDE Cl976). avaliando a composição mineral 

de espécies f'orrageiras, af'irmou que es~a varia com uma 

sér i e de f' a ~or es • den~r e os quai s des~acam-se a i dade da 

plan~a. o solo e adubações realizadas, dif'erenças gené~icas 

en~re espécies e variedades. es~ações do ano e sucessão de 

cor~es. '~Esse au~or observou que com o desenvol vimen~o e 

avanço na idade da plan~a. normalmen~e oCOrrem quedas nos 

~eores dos elemen~os N. P e K. f'a~o esse a~ribuído. princi-

palmen~e, a um ef'ei~o de diluição dos elemen~os minerais na 

maior quan~idade de ma~éria seca produzida e acumulada. 
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Segundo MENGEL & KIRBY (198'7), o principal 

t'at.or que cont.rola o t.eor de minerais das plant.as é o seu 

pot.encial de absorção, geneti cament.e f'ixado e inerent.e a 

cada espécie. O segundo f'ator de cont.role seria a disponibi-

lidade dos nut.rient.es no meio, pois, a concent.ração de um 

det.erminado mineral na plant.a aument.a cont'orme uma curva de 

sat.uração. quando sua disponibilidade no meio aument.a. 

Concordando com GOMIDE (197e~, esses aut.ores af'irmaram que o 

t.eor de mi ner ai s nas pl ant.as é mui t.o dependent.e da idade: 

plant.as e t.ecidos jovens possuem alt.as concent.rações de N. ? 

e K. enquant.o que pl~nt.as e t.ecidos mais velhos apresent.am 

teores al t.os de Ca. Mn. Fe e B. 

MARTIN & MATOCHA (1973) af'irmaram que a com-

posição química de qualquer planta é o resultado da intera-

ção do suprimento de minerais e do cresciment.o da planta. 

sendo que. t.odo f' a t.or que 1 i mi te o cr esci mento. seja al e 

1 U% • umi da de • t.emper a t. ur a • ou al gum nutr i ent.e. pode 1 avar ao 

acúmulo de outros nut.rientes na plant.a. 

Concordando com essa at'irmação. CORSI & SILVA 

Cl986~ observaram que o aumento na concentração de minerais 

na plant.a só ocorre quando a absorção do mineral encont.ra-se 

acima das necessidades de cresciment.o da plant.a. 

Flemings
• cit.ado por MALAVOLTA et atii (1986). 

observou que as dit'erenças na composição mineral das f'orra-

S 
FLEN%NO, O.A. N~n.r~l compo.~l~on o! h.rb~g •. 

DA%LEY, R.Y .• .d. Ch.m~.lry ~nd b~och.m~.try 
London, ACQd.m~c Pre... J,973. 039p. 

%n: DUTLER, O.Y. ~ 

o! h.rb~g •. v.S. r 
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geiras quando as mesmas aproximam-se da ma~uridade são 

consequência de diversos fa~ores, en~re eles, a variação na 

par~icipação rela~iva dos diversos órgãos na ma~éria seca 

~o~al. cada órgão apresen~ando diferenças nos ~eores dos 

elemen~os; redis~ribuição dos elemen~os den~ro da plan~a; 

perdas de nu~rien~es solúveis por lavagem; excreção radicu-

lar e diversidade no padrão de absorção dos elemen~os duran-

~e o ciclo da cul~ura. 

NORTON (1992). pesquisando as diferenças en~re 

espécies em ~ermos de qualidade de forragem. observou a 

exis~ência de uma ampla faixa de variação nos ~eores dos vá-

rios minerais nas espécies est.udadas. Tomando amost.ras de 

forrageiras crescidas sob diversas condições ambient.ais. es-

se au~or encont.rou os seguint.es valores médios para os ~eo-

res de minerais de gramíneas ~ropicais: P. 0,22%; Ca. O,40Y.; 

Mg, 0.36%; Na. 0.2eY.; Cu.16 ppm; Zn,36 ppm e Co, O,le ppm. 

A composição mineral de cul~ivares de Cynodon 

dactyLon foi est.udada por alguns aut.ores em diferen~as 

regiões do mundo. 

I ni ci al ment.e. Wagner 1-Jones cit.ados por 

MALAVOLTA et aLii (1986). apresen~ando a composição média de 

algumas gramíneas comuns nos EUA. verificaram para o capim 

bermuda (Çynodon dactyl.on). os seguint.es ~eores médios para 

os macronut.rien~as: 1.42Y. de 0,20% de P; 1 ,4'7'"/. de K; 

1-
VAGNE~. R.E. & JONES, M.B. F.rt~t~ZQt~on of h~gh.r y~.td~ng fo-

rGg. crops. Xn: NELSON. L.B. et al.ii. ed. ChGng~ng pGtterns of 
r.rt~t~2er use. MGd~son. So~t seience Society of Amer~cG, 1.9C8. --------4CCp. 
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0.46% de Ca; 0.17% de Mg e 0.20% de S. 

GOMIDE et aLíí (1969), em Minas Gerais. encon-

~raram para a cul~ivar Swannee CC. dactylon) , no in~ervalo 

de 4 a 36 semanas. a seguin~e composição mineral: 1.17 a 

O, 20% de K, O, 22 a O. 11 % de P. O. 31 a O, 20% de Mg. 29. 9 a 

16.1 ppm de Cu, 224 a 197 ppm de Fe. 42.1 a 26,9 ppm de Zn. 

Quan~o aos ~eores de Ca e Mn, es~es não mos~raram ~endência 

de~inida no in~ervalo es~udado. 

Também GALLO et aLíí Cl974). no es~ado de São 

Paulo. observaram para a grama Seda CC. dactylon) 1.93% de 

N; 0.19% de P; 1,99% de K; 0,60% de Ca; 0.23% de Mg e 0.14% 

de S. em ~ermos de macronu~rien~es; quan~o aos micronu~rien-

~es. veri~icaram os seguin~es ~eores: 17 ppm de B; 3290 ppm 

de Cl; 0,04 ppm de Co; 6 ppm de Cu; 163 ppm de Fe; 91 ppm de 

Mn; 0.09 ppm de Mo; 26 ppm de Zn e 198 ppm de Na. 

Revisando a li~era~ura. MARTIN Se MATOCHA 

Cl973). de~erminaram que os ~eores adequados de minerais 

para a gramínea Coas~al CC. ctactylon) encon~raram-se nos 

in~ervalos de 2.9 3, U% par a o N, O, 26 - O, 32Y. par a o p,. 

1,80 - 2,10% para o K e 0,15 0.20% para o S. Os au~ores 

a.firmaram que, devido à ~al~a de'es~udos mais de~alhados. os 

in~ervalos de variação ~oram maiores do que seria desejado. 

BUFARAH et alíi (1992). es~udando a adap~ação 

de plan~as ~orrageiras no li~oral sul do es~ado de São 

Paulo. cor~adas a in~ervalos de dois e ~rês meses na es~ação 

chuvosa e de ~rês e qua~ro meses na es~ação seca, observaram 

para o Coas~-cross 
o 

N.1. produção de ma~éria seca de 3.28 
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t/ha como soma de dois cortes e teores médios de K. Ca e P 

de 1,03; 0,27 e 0.15Yo. respectivamente. Foram aplicados 500 

Kg de Super f' os f' a to Si mpl es , 250 Kg de Sul f' a to de Amôni o e 

100 Kg de Cloreto de Potássio/ha no plantio da f'orrageira e 

100 Kg de Superf'osf'ato Simples, 100 Kg de Sulf'ato de Amônio 

e 40 Kg de Cloreto de Potássio/ha após o corte de igualação. 

Estudando as mudanças estaci onai s na compo

sição mineral de gramíneas f'orrageiras, KAPPEL et a~ii 

(1995) observaram para as cul ti vares Coastal e Alicia CC. 

dacty~on.) a seguinte composição mineral média, 0,4~/. P, 

1,7~/. K. 0.39Yo Ca, O,~/. Mg~ 111,1 ppm Mn. 9,0 ppm Cu e 35 

ppm Zn. tendo si do as gr ami neas cor tadas a cada 14 di as. 

Alterações estatísticamente si gnif'icativas ao longo da 

estação de crescimento CAbril a Agosto) ocorreram apenas 

para o P e Cu. sendo que o primeiro diminuiu e o segundo 

aumentou. ambos de acordo com regressões quadráticas. 

Vários estudos f'oram realizados visando a ava

liar os efeitos da adubação nitrogenada na composição quími

ca do Coast-cross N?l. Entre eles, encontra-se o trabalho de 

HERRERA & HERNANDEZ (1995). em Cuba. que avaliaram três ní

veis de adubação nitrogenada CO. 200 e 400 kg de N/ha) e 

observaram durante o período chuvoso. aumentos na produção 

de matéria seca de 0.7 a 3,0 toneladas/ha, no conteúdo celu

lar, de 25,6 a 29.0Yo e no teor de proteína bruta. de 9,3 a 

12.9Yo para a dose de O e 400 kg de N/ha. respectivamente. 

Quanto aos elementos minerais, houve aumento de 0.44 para 

0.49" no teor de Ca. 0.20 para 0.29Yo no teor de Mg e 0.50 
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para 0,90% no l.eor de K; enquanl.o que o l.eor de P so.freu 

decréscimo de 0,34 a O. 30~. As mesmas l.endências .foram 

observadas na época seca. onde apenas o l.eor de Ca manl.eve-

-se consl.anl.e. 

No Brasil, a produção de mal.éria seca do 

Coasl.-cross N~l f'oi esl.udada por MONKS & LOPES C1993), 

quando seis doses de N CO. 100. 200, 300. 400 e 500 kg/ha) e 

duas idades de corl.e C30 e 60 dias) .foram l.est.adas. Inicial-

ment.e. .foi realizada adubação com 95 kg de P O e 90 kg de z :s 

K O/ha. sendo que na adubação ni l.rogenada o .fert.ilizant.e 
z 

ut.ilizado .foi uréia. Os aut.ores observaram, como soma dos 

seis cort.es realizados aos 30 dias. produções ~e 3.74; 6.92; 

10,53; 13.92; 15.3S e 17.03 l. de mat.éria seca/ha para as 

doses crescent.es de N. respect.ivament.e. 

Para os t.rês cort.es ef'et.uados aos 60 dias. a 

soma das produções obt.idas f'oram. 4,06; 7.15; 11,61; 14.70; 

16,72 e 16.35 l. de mat.éria seca/ha. nos mesmos níveis de 

adubação ni t.rogenada. Quanl.o ao t.eor de prot.eina brut.a na 

mat.éria seca. nas respect.i vaS'" doses de N. observou-se os 

t.eores de 6.69; 7.98; 8,62; 9.28; 10.48 e 10.15%, com cort.es 

a cada 30 dias e 6.24; 5.76; 5,23; 6.32; 7,95 e 7.98~. com 

cort.es a cada 60 dias de idade. Pela análise de regressão 

polinomial ef'el.uada nas duas idades em conjunt.o. verif'icou-

-se e.fei t.o quadrát.ico para a produção de mat.éria seca nos 

n.í. vai s crescenl.es de N. 

HERRERA et a~ii C1985) est.udaram a respost.a do 

Coasl. -cross N°. 1 ~ d b - . t. d . d d d quan ... o a a u açao n~ rogena a e ~ a e e 
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cor~e em ~ermos de diges~ibilidade da ma~éria seca; observa

ram que esse parâme~ro foi maior para a primeira C60.1~') e 

quint.a C62,1%) semanas da crescimen~o nas est.ações úmida e 

seca. respec~ivamen~e. quando 400 kg de N/ha foi aplicado. 

Concl uí r am, t.ambém. que a di ges~i bi I idade .. i n. vi tro" da 

mat.éria seca mos~rou-se negat.ivamen~e correlacionada com o 

~eor de sílica. 

Dando con~inuidade a esse ~rabalho. HERRERA et 

aLii (1997), sob as mesmas condições. avaliaram as alt.era

ções ocorridas em alguns parâme~ros produ~ivos. influencia

dos pela aplicação de N e pela idade de rebro~a. Verificaram 

a exis~ência de in~eração N X idade em ~ermos de al~ura de 

plan~as. densidade e porcen~agem de ma~éria seca. A porcen

~agem de folhas diminuiu com a aplicação de N e com a idade. 

sendo que com a porcen~agem de has~es ocorreu o inverso. O 

melhor, balanço dos componen~es foi encon~rado ent.re a quin~a 

e sé~ima semanas de crescimen~o. com aplicação de 400 kg 

N/ha/ano. 

Um ou'l.ro ensai o sobre os efei ~os da adubação 

ni~rogenada CO, 60 e 100 kg N/ha) e da idade de cort.e (1 a 

12 semanas) sobre a composição química do Coas~-cross N~l 

foi realizado por HERRERA & RAMOS (1977), em Havana. Cuba. 

onde foram ob'l.idos valores de a~é 20Y. de pro~eína brut.a. com 

duas semanas de r ebr ot.a e 62. oor/. de di ges~i bi 1 idade .. i n. 

vitro" da ma~éria seca, com quat.ro semanas de rebro~a. 

quando 100 kg de N/ha foram aplicados. 
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Esses mesmos aut.ores (HERRERA & RAMOS, 1982) 

est.udaram o efeit.o da adubação nit.rogenada (0.200 e 400 kg 

N/ha) e da idade de cort.e (1 a 12 semanas) sobre os 

compost.os nit.rogenados. Observaram int.eração significat.iva 

ent.re N e idade de rebrot.a sobre o t.eor de prot.eína brut.a. 

prot.eína verdadeira aparent.e, N solúvel e nit.rat.os. Em 

t.ermos de prot.eína brut.a. ajust.aram-se equações de regressão 

quadrát.icas ent.re essa variável e a idade de cort.e. para 

cada nível de N. Para qualquer idade, observou-se aument.o do 

t.eor prot.éico com o aument.o da dose de N. sendo que em t.odos 

os casos foram encont.rados valores superiores a 7Y.. 

cul t.i vares Coast.-cross N?l. Swannee 

Gigant.e foram comparadas por PARETAS et aloii (1981) em um 

experiment.o onde ut.ilizou-se níveis de 200 e 400 kg de N/ha 

com cort.es a cada 30, 45 e 60 dias de idade. Os aut.ores 

observaram que com a dose de 400 kg de N/na/ano o Coast. 

N O. 1 t. -cross apresen ou produção de 21.6 t. de mat.éria seca 

/ha/primavera, o que correspondeu a um acréscimo de 48Y. 

quando comparada a obt.ida com a dosv de 200 kg de N/ha/ano 

(14,6 t. de mat.éria seca/ha/primavera). O t.eor de prot.eína 

brut.a most.rou-se mais relacionado à época do ano do que aos 

t.rat.ament.os est.abelecidos; o mesmo não ocorreu com a 

e~ração de P. que aument.ou com os níveis de N e as 

f'requências de cort.e impost.as. Por fim, os aut.ores 

concluíram que a melhor cult.ivar foi a Coast.-cross N?l com 

um nível de adubação ent.re 200 e 400 kg N/ha e cort.es a 45 e 

eo dias para as águas e seca. respect.ivament.e, podendo-se 
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ob~er cerca de 20 ~ de ma~éria seca/ha com boa composição de 

pro~eína bru~a e ? 

HERNÁNDEZ & CARDENAS (1993) es~udaram a res

pos~a do Coas~-cross N~l a níveis de N?K e puderam observar 

produções de a~é 17,92 ~ de ma~éria seca/ha/ano, com a apli

cação de 400 kg N/ha/ano. sendo que os níveis de P e K apli

cados não levaram a aumen~os na produção de ma~éria seca. A 

al ~ura das plan~as segui u a mesma ~endência da produção de 

ma~éria seca e os ~eores de P e K nas plan~as diminuíram à 

medida que se aumen~ou os níveis de N aplicados. 

Os e~ei~os dos níveis de adubação ni~rogenada 

(O. 200. 400. e 600 kg de N/ha) e dos mé~odos de dis~ribui

cão C 70: 30. 60: 40. e 50: 50 águas: seca) sobre a produção. 

~eor de pro~eína bru~a e aprovei~amen~o do adubo ni~rogenado 

com Coast.-cross N~l ~oram est.udados por FERNÁNDEZ et alo i i 

(1993). com cort.es realizados a cada 36 dias à alt.ura de 10 

cent.íme~ros. Não ~oi encont.rada int.eração signi~ica~iva ní

vel x mét.odo para as variáveis est.udadas. Quant.o aos níveis 

de N. est.es di~eriram signi~ica~ivament.e. apresen~ando ren

diment.os de 12. 24. 33 e 35 t. de ma~éria seca/ha e 9. 10. 11 

e 12Y. de prot.eína brut.a. para O. 200. 400 e 600 kg N/ha. 

respect.ivament.e. A conversão (kg de mat.éria seca adicional/ 

kg de N)~"e recuperação (X) do N aplicado caíram acent.uada

ment.e quando se elevou o nível de adubação nit.rogenada. Nas 

condições do experiment.o realizado. os aut.ores sugeriram 

aplicação de 200 kg de N/ha/ano. com parcelament.o após cada 

cort.e na primavera e a cada dois cor~es na época seca. 
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Também FONSECA et a!. i i (1984) avaliaram os 

efeit.os de cinco níveis de N (O. 100. 200, 300 e 400 

kg/ha/ano) sobre a cult.ivar Coast.-cross N~l. cort.ada a cada 

30 dias na época chuvosa e a cada 60 dias na seca. em t.ermos 

de produção de mat.éria seca e composição mineral das plant.as 

e verificaram que a maior eficiência de ut.ilização do N ~oi 

obt.ida com a dose de 300 kg de N/ha/ano, que apresent.ou 

produção de mat.éria seca de 15.7 t./ha/ano. Quant.o aos 

mi ner ai s • a concent.r ação de N na pl ant.a aument.ou com a 

adubação ni t.r ogenada • de 1. 47Y. (O k 9 de N/ha/ano) a 1, 71 % 

(300 kg de N/ha/ano). apresent.ando diminuição com a dose de 

400 kg de N/ha/ano; a concent.ração de ? diminui u com o 

aument.o nas doses de ~ert.ilizant.e nit.rogenado. de 0,25 a 

0.22%. para as doses de O e 400 kg de N/ha/ano e a concen

t.ração de K most.rou-se variável. 

FERNÁNDEZ et al. i i (1986). est.udando o e~ei t.o 

de diferent.es níveis de N CO. 25, 50. 7S e 90 kg N/ha, após 

cada cort.e) na produção de cinco gramíneas t.ropicais 

CDichanthium sp., Bothriochl.oa sp. Cynocton deu; t Y l. on cv. 

Coast.-cross N~l e Diei taria decumbens cv. Common e ?A-32). 

cort.adas a int.ervalos de 35 e 42 dias nas épocas chuvosa e 

seca, respect.ivament.e. Det.erminaram que os melhores rendi

ment.os e--"ef i ci ênci a de ut.i 1 i zação do N na época chuvosa com 

níveis de 25 e 50 kg de N/ha/cort.e ~oram obt.idos com 

Coast.-cross N~l e Common. sendo que a eficiência diminuiu 

com o aument.o nos níveis de N. Os aut.ores concluíram que a 

aplicação de 225 kg de N/ha/ano ~orneceu o melhor ret.orno 
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biológico e econômico. Além disso~ afirmaram que a produção 

de mat.éria seca poderia ser melhorada pela substi t.uição de 

gramíneas nat.ivas por espécies cult.ivadas~ mas que isso só é 

possível com a aplicação de fert.ilizantes nit.rogenados. 

Em termos de adubação potássica GONZALEZ & 

OILDA (1992) realizaram um trabalho em Mat.anzas, Cuba. com a 

finalidade de avaliar os níveis crít.icos de K em Coast.-cross 

N~l. A part.ir dos result.ados obtidos foi possível concluir 

que essa gramínea é bastante exi gent.e par a esse el ement.o, 

apresent.ando valoras em torno de 2,6Y. na mat.éria seca. 

Por outro lado~ MARTlN & MATOCHA Cl973) consi-

deraram para a cultivar Coastal CC. dacty,on), que teores de 

K aci ma de 2.3Y. são consi der ados excessi vos , mas ar i r mar am 

que as denominadas "Bermudas". ao contrário de mui tas gramí-

neas. não são normalmente acumuladoras de K pois~ geralmen-

t.e, o efeito de diluição causado pelo rápido crescimento 

dassas cultivares reduz a ocorrência dasse fenômeno. 

Em ensaio realizado no sul da Flórida, SNYDER 

& KRETSCHMER (1986) avaliaram a resposta de três gramíneas 

t.ropicais (Ch.'or1..s 8ayaT\.a cv. Bigal ta, Di81.. tar1..a d.ec"UI1lben5 

cv. Transvala e Cynodon dac ty,on cv. Coast-cross N~l) à 

adubação potássica a níveis de O; 14.0 e 56.0 

além d&c 56 kg de N/ha, após cada corte. 

kg de K O/ha. 
z 

Os autores 

determinaram. a partir de análise de regressão, que a máxima 

produção de matéria seca das gramíneas estudadas ocorreu com 

a apl i cação de 45 kg K O/ha/corte. z 

como concent.ração de K foliar. 

cor r espondendo a 
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EICHHORN JR. & HALLMARK C1989) averiguaram os 

ef'eit.os de níveis de K CO; 18.4; 36.7; 73.4 e 110.2 kg 

K O/ha/ano) na produção de mat.éria seca e concent.ração de 
z 

nut.rient.es da cult.ivar Coast.al CC. dactyloor0 e concluíram 

que a dose de 73,4 kg K O/ha/ano apresent.ou a máxima produz 

ção de f'orragem, variando a concent.ração de K no mat.erial 

veget.al ent.re 1,71 e 2,58Yo. nesse nível de adubação. At.ravés 

de análise de regressão. os aut.ores encont.raram de 1.11 a 

2,OOYo como valores crít.icos de K para a cult.ivar est.udada. 

Com o objet.ivo de t.est.ar os ef'eit.os da aduba-

ção pot.ássi ca C O. 45, 136 e 272 kg K O/ha) na produção de 
z 

mat.éria seca e composição química das gramineas t.ropicais 

Cynodon dactyloon cv. Coas~-cross N?l, Di8itaria pentzii cv. 

Slenderst.em. C. dactyloon cv. Tono, D. dec1.J1Tlbens cv. 

Transvala, C. nloem.fuensis cv. Est.rela e D. dec1.J1Tlbens cv. 

Pangol a • cor t.adas a cada 45 di as • TERGAS e t a lo i i C 1988) 

conduziram ensaio em Arecibo. Port.o Rico, durant.e dois anos. 

As cult.ivares Coast.-cross N~l, Slenderst.em, Tono e Transvala 

produziram, em média. 37,2 t./ha. quando cort.adas a 

intervalos de 45 dias. sendo superiores nesse parâmet.ro às 

cult.ivares Est.rela e Pangola. Os dois maiores níveis de 

adubação pot.ássica C136 e 272 kg K O/ha) apresent.aram maior 
z 

produção de mat.éria seca no primeiro ano, do que as doses 

inreriores. No segundo ano, apenas a dose de 272 kg de 

K O/ha apresent.ou ef'eit.o signiricat.ivo. O t.eor de prot.eína 
:& 

brut.a roi maior nas cul t..i vares Pangola CD. dect.l1Tlbens) no 

primeiro ano e Est.rela CC. nloem.fuensis) no segundo ano. que 
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apresenLaram valores de 12.29% e 9.86%. respecLivamenLe. Com 

respeiLo às concenLraçôes de minerais. o Leor médio de K 

para Lodas as gramíneas es~udadas Foi de 1.76 e 1,53%, para 

o primeiro e segundo ano, havendo diFerenças signiFicaLivas 

enLre as doses ~es~adas. QuanLo aos ~eores médios de 

FósForo, 0,29%, Ca. 0.46% e Mg. 0,37%, os mesmos Foram 

semelhanLes para Lodas as espécies es~udadas e não Foram 

aFeLados pelos ~ra~amenLos. 

GONZÁLEZ & TORRI ENTE ( 1981 ) es~udar am os ní-

veis crí Licos de ? em ~rês espécies Forrageiras Lropicais 

(Panicum maximum cv. SIH-l27. Cenchrus ciLiaris cv. Biloela 

o e Cynodon dactyLon cv. Coas~-cross N.1) e observaram que as 

Lrês espécies Forrageiras responderam à adubação FosFaLada, 

sendo que as aplicações desse elemen~o levaram a aumenLOS na 

absorção de K. o qual Foi capLurado em maior quanLidade que 

o N. Ca. Mg e Na. em Lodas as espécies es~udadas. Os níveis 

críLicos de ? de~erminados nesse ~rabalho para P.m.axim:um 

cv. SIH-127, C. c i L iaris cv. Biloela e C. dac t)lLon cv. Coas~-

cross N~l Foram 0.24; 0,26 e 0.31%. respecLivameri~e. 

A nu~rição FosFórica do Coas~-cross N~l Lambém 

Foi es~udada por ARTEAGA et aLii (1986), em Cuba. que u~ili-

zaram para esse Fim. es~erco bovino (30 ~/ha) combinado 

separadamen~e com os adubos comerciais FosFaLo de Rocha 

Nacional (FRN) 26% ? O • FosFaLo de Rocha de Marrocos (FRM) 
2 5 

32% ? O e SuperFosFaLo Simples (SS) 20% ? O. ObLeve-se os 
2 5 2 5 

melhores resul ~ados com a aplicação de 200 kg de ? O /ha na 
2 5 

Forma de FRN. veriFicando-se produção de maLária seca e 
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porcent.agem de P na plant.a da ordem de 19,5 t. de mat.éria 

seca/ha e O,2~/o, respect.ivament.e. 

Quant.o ao S, VITTI &: NOVAES (1986) observaram 

que há ocorrência de de~iciência desse element.o em past.agens 

no Brasil, limit.ando t.ant.o a produção quant.o a qualidade das 

plantas ~orrageiras. 

Avaliando 249 amost.ras de ~orrageiras obtidas 

no Est.ado de São Paulo, sendo 122 de gramíneas e 127 de 

1 egumi nosas , GALLO e tal. i i (1 Sf7 4) det.er mi nar am que 33Y. das 

espécies analisadas apresent.aram t.eores de S abaixo de lYo. A 

maior ~requência dos t.eores desse element.o, considerando-se 

as amost.ras em geral. foi na faixa de 0.1 a 0,3% em 65% dos 

casos (92Y. de 1 egumi nosas e 48Yo de gr anlÍ neas). sendo que S2Y. 

das gramíneas apresent.aram t.eores menores que 0,1% de S. 

Segundo MALA VOLTA (1980). a maior part.e do S 

do solo est.á em ~orma orgânica que, por via microbiana, é 

convertida em produt.os disponíveis às plant.as. 

WOODHOUSE JR. (1969), em ensaios conduzidos em 

solos arenosos, obt.eve aument.os signi~icativos na produção 

da grama Coast.al (C. dac tyl.on.:> em set.e dos oi t.o anos de 

experiment.ação, pela aplicação de S na ~orma de gesso e 672 

kg de N/ha, passando a produção de matéria seca de 7,2 t./ha 

(sem gesso) para 11,1 t./ha (28 kg de S/ha) e 12,6 t/ha (56 

kg de S/ha). Também MATOCHA (1971) obteve aument.os signi~i

cat.ivos na produção de mat.éria seca de Cynodon dactyZ.on. no 

segundo ano de experiment.ação após aplicação de S na forma 

de gesso. A produção de mat.éria seca aument.ou de 5.9 t./ha 
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(sem gesso) para 10,1 t/ha (SO kg de S/ha) e 12,1 t/ha (100 

kg de S/ha), na presença de 112 kg de Mg/ha. 

Segundo VITTI & NOVAES (1996). a relação N/S 

do t.ecido da planta é um dos índices mais comuns para 

avaliar o est.ado nutricional da planta, quanto ao S, bem 

como para avaliar a produção máxima de rorragem e a adequada 

nut.rição animal. 

WOODHOUSE JR. (1969) veriricou que uma relação 

N/S super i or a 17/1 1 i mi t.ou o desenvol vi ment.o do capi m 

Coast.al (C. dac tyl.on.). Est.e rat.o ocorreu para uma dose 

aproximada de 449 kg de N/ha, acompanhada de um teor de S no 

tecido de 0.14Y.. 

Segundo MARTIN & MATOCHA (1973). as gramíneas 

forrageiras requerem aI t.as adições de adubos ni t.rogenados 

para altas produções de mat.éria seca. Assim. conforme VITTI 

& NOVAES (1996). o alto potencial de produção de espécies 

forrageiras. como algumas do gênero Cynodon. responsivas ao 

N. apresentará problemas potenciais de deficiência de S, 

mesmo em solos mais rért.eis. .1 Wilkinson & Langdale cit.ados 

por esses aut.ores. observaram que com uma produção de 24 t. 

de mat.éria seca/ha. a cult.ivar Coast.al (C. dactyl.or.U removeu 

44 kg de S/ha. com uma aplicação de 600 kg de N/ha . 

.1 
V:lLJC:lNSON, S.R. ar LANODALE, E.V. T&rti.1.i.ty n&&ds of th& ... ~rm-s&C-

son grGS8&S. :In: MAYS, D. A •• &d. TorGg& f&rti.1.i.ZGti.on. MGdi.son. 

$01.1. Sc:i.&nc:& Soc:i.&t.y of Am&ri.C:G, .1974. p • .1.19-45. 
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MARTIN Se MATOCHA (1973) af'irmaram que a produ

ção relat.i va dessa gramínea é inversament.e proporcional à 

relação N/S. sendo que a porcent.agem de S do t.ecido não se 

correlacionou com a produção de mat.éria seca. 

Os ef'ei t.os da adubação com B na produção e 

qualidade de set.e cult.ivares de C. dacty~on f'oram est.udados 

por MONSON Se GAI NES (1996). em um tr abal ho r eal i zado em 

Tif't.on, Georgia,' durant.e quat.ro anos. Das cult.ivares est.uda

das. apenas "Ti f' t.on 44" e "Mi dl and" apr esent.ar am r espost.a à 

adubação com B quant.o à produção de mat.éria seca, não tendo 

sido encont.rado ef'eit.o signif'icat.ivo em t.ermos de digest.ibi

lidade e t.eor de prot.eína brut.a. 

2.3. Exigências Minerais dos Animais 

macroelement.os 

microelement.os 

Do pont.o de vi st.a da nut.r i ção ani mal. oi t.o 

N. ? K. Cal Mg, S. Na e Cl e oi t.o 

Zn. Mn. l. Co. Cu, Fe. Mo e Se são 

reconhecidamer!t.e import.ant.es e suas presenças no aliment.o -

necessárias ao met.abolismo animal. 

O capim Coast.-cross N:'l é at.ualment.e o mais 

ut.ilizado em haras da região Cent.ro-Sul do Brasil. Desse mo

do. é de,suma import.ância avaliar o pot.encial dessa gramínea 

em at.ender às exigências nut.ricionais dos eqüinos. Também em 

est.abeleciment.os leit.eiros e de cort.e essa forrageira é ut.i

lizada. principalment.e no que se ref'ere às cat.egorias mais 

exi gent.es. 
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Em relação ao t.eor de N, MILFORD & MINSON 

(1966) afirmaram que o consumo de forragem fica rest.rit.o 

quando o t.eor de prot.eína bruta (N X 6.25) é inferior a 7X 

da mat.éria seca. Est.a limit.ação, segundo WILSON (1982), 

ocorre mais frequent.ement.e em gramíneas t.ropicais do em t.em

peradas, sendo de rara ocorrência com leguminosas. 

THOMPSON & ANDRADE (1976) apont.aram ser o po

t.ássio o t.erceiro element.o mineral mais abundant.e no orga

ni smo ani mal, super ado apenas pelo Ca e pelo P. Segundo 

recomendações do NATIONAL RESEARCH COUNCIL (NRC) (1989b), o 

t.eor desse element.o na mat.éria seca deve ser de 0,31X para 

éguas em início de lact.ação, O,61X para novilhos de cort.e em 

cresciment.o (NRC. 1984) e 0,90% para bovinos leit.eiros (NRC, 

1989a). de forma a atender às exigências diárias desses 

animais. 

Segundo THOMPSON & WERNER (1976), os teor es de 

Ca e P estão intimamente relacionados pois. a deficiência ou 

excesso de um pode. provavelment.e. interferir na ut.ilização 

apropriada do outro. Para éguas em início de lact.ação. não é 

possível atender às exigências diárias em Ca e P apenas com 

o fornecimento de forragem. havendo. portanto. necessidade 

de suplementação mineral. Esses mesmos animais quando em 

estado de manutenção exi gem O, 26Y. de Ca e O .19% de P na 

matéria seca para suprir suas necessidades diárias (NRC. 

1989b) . O NRC (1994) r ecomenda os ní vei s de O. 5~4 de Ca e 

0.2r4 de P para novilhos em cresciment.o com ganhos diários 

de 0,60 kg. Para vacas leiteiras. é recomendado 0.17X de Ca 
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e 0,12% de P CNRC, 1989a), para at.ender às exigências 

diárias de manut.enção, mais O,OGr/o de Ca e O.Olr/o de P para 

cada Kg de leit.e produzido. 

De acordo com as recomendações do NRC Cl984), 

o nível médio adequado de Mg na mat.éria seca, para gado de 

cort.e. é de 0,10%. Para eqüinos. recomenda-se O.l~/o CNRC. 

1989b) e para vacas leit.eiras, é necessário 0.20Y. de Mg na 

mat.ér i a seca C NRC, 1989a). 

As exi gênci as di ár i as de S de eqUi nos, de 

bovinos de cort.e e bovinos leit.eiros são, respect.ivament.e. 

0,15% CNRC. 1989b), 0,10% CNRe, 1984) e 0,20% CNRC, 1989a) 

na mat.éria seca. 

Em t.ermos dos micronut.rient.es Fe, Mn e Zn, 

McOOWELL et at i i Cl97e) consideram que há pouca chance de 

ocorrência de deficiência para animais em past.oreio e 

port.ant.o não é freqüent.e a necessidade de suplement.ação. No 

caso desses minerais. a recomendação para eqüinos ti 50ppm 

Fe. 40ppm Mn e 40ppm Zn CNRC. 1989b). para gado de cort.e, 

50ppm Fe, 40ppm Mn e 30ppm de Zn CNRC. 1984) e para bovinos 

leit.eiros 50ppm Fe. 40ppm Mn e 40ppm Zn CNRC. 1989a). 

Par a o el ement.o Cu. recomenda-se 10ppm par a 

eqüinos CNRC. 1989b). 8ppm para gado de cort.e CNRC. 1984) e 

lOppm par:a bovi nos 1 ei t.ei r os C NRC. 1989a). 

Uma observação import.ant.e a ser feit.a é a de 

que a defini ção dos ní vei s dos mi ner ai s na pl ant.a par a a 

classificação em suficient.e. deficient.e ou alt.o. em t.ermos 

de nut.rição animal. depende de fat.ores como espécie 
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forrageira. época do ano, idade da planta. produção 

nutrientes. parte 

de 

da matéria seca. interação com outros 

planta. relação haste/folha sendo que. se a planta 

forrageira estiver submetida a pastejo é necessário 

considerar o sistema de pastejo. consumo de matéria seca 

pelo animal. categoria e nível de produção animal ( CORSI & 

SILVA. 1995). 

2.4. Qualidade da Forragem 

A qualidade dos alimentos é geralmente medida 

através de seu valor alimentar. o qual segundo RAYMOND 

(1969) divide-se em três componentes: digestibilidade. con

sumo de matéria seca e eficiência de utilização da energia. 

VAN SOEST (1993) observou que eficiência energética e consu

mo apresentam maior variação entre animais e que o estabele

cimento de valores alimentares para esses componentes é mais 

difícil do que para digestibilidade. Dessa forma. a digesti

bi 1 i dade é comumente medi da e usada excl usi vamente como 

parâmetro de qualidade. 

Ainda VAN SOEST (1983) afirmou que muitos fa

t.ores podem inf'luenciar na qualidade das forragens; com a 

mat.uridade. as plantas têm seu valor nutritivo diminuído 

devi do ao aument.o na 1 i gni f i cação e a uma di mi nui ção na 

proporção folha/haste. 

RAYMOND (1969J observou que, dentro das dife

rentes frações da planta, a reduzida queda em digest.ibilida-



24. 

de da fração folha com a ma~uração da plan~a é jus~ificada 

pelo al~o ~eor de con~eúdo celular e pela al~a diges~ibili

dade da fração parede celular da folha. Has~es novas con~ém 

uma proporção a~é maior de con~eúdo celular que as folhas. e 

por~an~o. de maior diges~ibilidade. mas. com o amadurecimen

~o. o con~eúdo celular das has~es diminui rapidamen~e e é 

subs~i~uído por ma~erial de parede celular. o qual ~orna-se 

menos diges~ível devido à lignificação. Dessa forma. a di

ges~ibilidade da has~e diminui rapidamen~e com a ma~uridade. 

Duran~e a ma~uração da forragem. a proporção 

de parede celular aumen~a e. principalmen~e. a diges~ibili

dade po~encial da mat.éria seca diminui (WILKINS. 1969). 

Segundo Mert.ens (1977), cit.ado por FREER Cl986). as mudanças 

na composição da parede celular envolvendo lignina e 

possivelment.e sílica limi ~am a ext.ensão pot.encial da 

diges~ão. enquant.o que a t.axa de digest.ão é limit.ada mais 

pela na~ureza crist.alina ou física da fibra do que por 

compost.os químicos. 

Além da mat.uridade. fa~ores morfológicos. ana-

t.ômicos e bioquímicos, ineren~es a cada espécie ou cult.ivar. 

podem afet.ar a qualidade e quan~idade de forragem produzida 

CNORTON. 1982). Além desses fat.ores, a composição química 

dos aliment.os - t.eor de prot.eína brut.a. carboidrat.os solú-

veis e est.rut.urais e minerais alt.era t.ambém a qualidade 

dos aliment.os. afet.ando a digest.ibilidade dos mesmos. 

WI LSON (1982). di scut.i ndo a i mpor ~ânci a dos 

fat.ores ambien~ais (luz, comprimen~o do dia. umidade 
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relativa do ar e do solo. ventos e temperatura) e nutricio

nais CN e out.ros minerais) sobre a qualidade da f'orragem, 

af'irmou que a temperatura de crescimento da planta é o f'ator 

ambi ental que mai s af'eta a qual idade nut.r i t.i va das pl ant.as 

pois acelera o processo de maturação das mesmas, levando a 

um aumento no t.eor de parede celular e lignif'icação. dimi

nuindo consequent.emente a digestibilidade da mat.éria seca. 

Em termos nut.ricionais, o aut.or observou que o N varia em 

seus ef'eitos. podendo most.rar-se posit.ivo. negat.ivo e até 

mesmo nulo em al t.erar a qualidade das f'orragens. P e 1( 

rarament.e parecem t.er inf'luência diret.a sobre a digest.ibili

dade da mat.éria seca. ao cont.rário do SeCa. que t.êm 

most.rado t.endências posit.ivas. segundo o aut.or. 

FREER Cl9ge). avaliando as relações exist.ent.es 

ent.re digest.ibilidade e consumo volunt.ário de mat.éria seca, 

observou que para valores de digest.ibilidade próximos de 

40%, como ocorre com f'orragens maduras e palhas. os níveis 

de N e out.ros minerais são baixes o suficient.e para limit.ar 

a at.i~dade microbiana no rúmen. consequent.ement.e a t.axa de 

passagem da digest.a e o consumo. Em um outro ext.r emo , encon

t.ram-se as f'orragens de alt.a digest.ibilidade. onde o consumo 

de f'orragem é cont.rolado menos por f'at.ores f'.ísicos e mais 

pal as necessi dades ener gét.i cas do ani mal • CONRAD e t a lo i i 

Cl964) observaram que o consumo de MS t.ende a aument.ar at.é 

cerca de e~4 de digest.itdlidade diminuindo a seguir. o mesmo 

não ocorrendo com o consumo de energia digest.ival. o qual 

mant.ém-se const.ant.e a part.ir desse valor de digest.ibilidade. 
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Ainda FREER C1986) considerou que o pont.o de 

virada. onde os sinais met.abólicos t.ornam-se mais import.an-

~es que os ~ísicos. mova-se acima ou abaixo na escala de di-

ges~ibilidade. dependendo da maior ou menor demanda energé-

t.ica do animal. 

No en~an~o. H~LTON et alii (1970) considera-

ram que, qualquer que seja o mecanismo de con~role do consu-

mo. valores de diges~ibilidade da mat.éria seca em ~orno de 

6~/e são indica~ivos de um bom valor nu~rit.ivo. permi~indo um 

bom consumo de energia digest.ival. excet.o para animais em 

lact.ação. 

Com o objet.i vo de est.udar as carac~erís~icas 

da rorragem que limi~am a perrormance animal. DUBLE et alii 

Cl971) realizaram de~erminaç:ões químicas. "in. vi tro" e "in. 

vivo" em seis gramíneas t.ropicais. O desempenho animal roi 

posi~ivamen~e correlacionadoCr =0.85) com a disponibilidade 

de ~orragem. quando a digest.ibilidade da ma~éria seca 

mant.eve-se cons~an~e. Ligniricação ~oi um ra~or que limit.ou 

a diges~ibilidade da parede celular Cr = 0,76) e em 

o 
Coast.-cross N.1 CC. dactyloru e Pensacola CPaspab.un. notatwn.). 

silica roi t.ão import.ante quan~o lignina. Os au~ores 

concluíram que alt.o t.eor de lignina e/ou silica associou-se 

a baixa 'perrormance animal nessas duas gramíneas. 

Alguns est.udos compara~i vos roram realizados 

de rorma a veri~icar direrenças en~re espécies ~orrageiras 

em ~ermos de produção e qualidade de rorragem. 
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Ent.r e el es , encont.r a -se aquel e conduzi do por 

HANNA et atii (1976), que t.est.aram genót.ipos de capim bermu-

da CC. da.c t y t orU de al t.a e bai xa qual idade. no sent.i do de 

avaliar as alt.erações decorrent.es da idade e dif'erenças 

genét.icas que poderiam af'et.ar a digest.ibilidade da mat.éria 

seca. Os result.ados obt.idos indicaram que a redução em qua-

lidade com a idade da f'orragem advém de alt.erações ocorridas 

na hast.e, f'icando a digest.ibilidade das f'olhas prat.icament.e 

const.ant.e ent.re uma e quat.ro semanas de idade. Além disso. 

observaram que a superioridade de genót.ipos de alt.a qualida-

de, como o Coast.-cross N~l, é devida a maior f'ração solúvel 

e a maior digest.ibilidade da parede celular . 

.De f'orma a avaliar o desempenho de gramíneas 

per enes de cl i ma t.r opi cal. BROWN e t a t i i C 1976) r eal i zar am 

um est.udo onde as gramíneas Coast.al, Coast.-cross N~l. Alicia 

e Common CC. dactytorU, e Pensacola CP. notatumvar.saurae) 

f'oram t.est.adas durant.e dois anos. t.endo sido adubadas com 

371 kg de N, 63 kg de PO e 122 kg de K O/ha. dist.ribuídos 
Z 3 Z 

ao longo do ano e cort.adas mensalment.e no primeiro ano ·de 

experimentação e a cada a e 4 semanas no segundo ano. O 

Coast.-cross N~l produziu 11,5 t. de mat.éria seca/ha. como 

média dos dois anos. sendo inFerior apenas à Alicia; além 

disso. 1"oi superior cinco pont.os percent.uais às demais em 

digest.ibilidade "in 'Ui tro" da mat.éria seca. Em t.ermos de 

prot.eína brut.a. essa mesma cult.ivar apresent.ou valores de 21 

e 17% quando cort.ada a duas e quat.ro semanas. respect.i -

vament.e. 
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Ou~ro es~udo compara~ivo foi realizado por 

ALLEN Cl977) en~re as gramíneas Alicia, Coas~al. Coas~-cross 

N~1 e Common CC. dactyLonU, Pensacola CPaspaL~ notatum varo 

saurae) e Quicuio CPemnisetum. eI.andestinum.) ~endo sido as 

mesmas adubadas com 420 kg de N, 96 kg de P O e 279 kg de z ::s 

Os resul~ados K O/ha e cor~adas a cada qua~ro semanas. 
z 

ob~i dos mos~raram que as cul ~i vares de C. doe tyI.on foram 

superiores em produção de ma~éria seca, seguidos pela 

Pensacola. O ~eor de pro~eína bru~a foi inferior ao nível 

mínimo exigido para manu~enção de ruminan~es. em ~odas as 

gramíneas. mas as concent.rações de P, K. Ca. Mg e S 

most..raram-se adequadas. Em ~ermos de digest..ibilidade "in 

vi tro" da ma~ér i a seca as cul ~i vares Pensacol a e Coas~-cross 

N~1 foram superiores. 

CÁCERES Se SANTANA C 1987) , es~udando o valor 

nu~ri~ivo de seis gramíneas ~ropicais CPennisetum purpure~ 

x P. typhoid.es. Sorf$h:um. bieoI.or, Panieum maximum. Cenchr-us 

eil.iaris. C. nLemfuensis e C. 
o dactyl.on cv Coas~-cross N.l) 

em Ma~anzas. Cuba, observaram a superioridade do Coas~-cross 

N~1 com base em consumo e produção de pro~eina diges~ivel e 

energia me~abolizável, em relação às ou~ras espécies 

es~udadas. 

MÉNDEZ-CRUZ et aI. i i (1999), ao avaliarem a 

produção e o valor nut.rit.ivo do feno de cinco gramíneas ~ro-

. o 
picais CCynodon dactyl.on cV.Coast..-cross N.l. C. nl.emfuensis 

CV. Es~rela. C. pl.eetostachy-us cv. Callie. Dif$itaria pentzii 

CV. Slenderst.em e Panieum maximumu cv. PRPI-12917? cor~adas 
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a 35. 45 e 55 dias de idade. det.erminaram que as maiores 

produções de reno ocorreram com P. maximum cv. PRPI-12917. 

quando cort.ada a 3S e 45 dias, e com D. pentzi i cv. 

Slenderst.em a 55 dias. o maior t.eor de prot.eína brut.a 

ocorreu com a cul t.i var Est.rela a 35 dias de cresciment.o 

C19,6Y~. Quant.o ao valor nut.rit.ivo das ~orragens Cdigest.ibi

lidade da mat.éria seca x consumo volunt.ário), est.e roi supe

rior para Coast.-cross N~l Cl.91) cort.ado a 3S dias. o qual 

t.ambém apresent.ou o maior consumo volunt.ário C2,~4 do peso 

vi vo) por bovi nos e o mai or coer i ci ent.e de di gest.i bi 1 idade 

da mat.éria seca C64.~4J nessa idade. Para as idades mais 

avançadas. os melhores result.ados em t.ermos de valor nut.ri

t.ivo roram obt.idos com P. maximum cv. PRPI-12917. 

Os e~eit.os da est.ação do ano no valor nut.rit.i

vo de espécies forrageiras roram t.est.ados por JOLLIFF et 

aLií Cl979). que t.est.aram as gramíneas Coast.al e Coast.-cross 

N~l CC. dactyLorU. cort.adas a idades de 4 a 24 semanas e 

adubadas com 20 kg de N/ha. A maior variação deu-se com o 

t.eor de prot.eína brut.a. seguido pela ribra insolúvel em 

det.ergent.e ácido CFDA), pela digest.ibilidade "in vi tro" da 

mat.éria seca e, por fim, pela fibra insolúvel em det.ergent.e 

neut.ro CFDN). Os aut.ores afirmaram que o impact.o das condi

ções ambient.ais sobre a qu~idade da forragem foi signirica

t.ivo e assim. precaução deve ser t.omada com a extrapolação 

de dados obt.idos em uma est.ação do ano para out.ra. ainda que 

se considere a mesma localização geográfica. 



30. 

A in~luência da ~requência de cor~e Cl. 2. 4 e 

9 semanas de rebro~a) e da adubação nitrogenada C336 e 672 

kg de N/ha/ano) na produção. qualidade e persis~ência de 

oi~o cul~ivares de C. dactyton ~oi es~udada em Ti~~on. Geor

gia. por MONSON & BURTON (1992). A produção de matéria seca 

da cul~ivar Coast.-cross N~l aument.ou com a diminuição na 

.frequência de cort.e, chegando a produzir 20 t. de matéria 

seca/ha no primeiro ano e 10 ~ de mat.éria seca/ha no segundo 

ano de experiment.ação. quando cort.ada a cada oit.o semanas. 

As cul~ivares Callie e Coas~al .foram as mais produ~ivas no 

primeiro e segundo ano do est.udo. A digest.ibilidade nin 

vi tron da ma~éria seca e o ~eor de pro~eína bru~a do Coast.

cross N~l variaram, no int.ervalo de 1 a 9 semanas. en~re 

5S.2 e 57, 3Y. e en~re 22,9 e 14. 6Y.. respec~i vamen~e. sendo 

que as cul~ivares Ti.f~on 67,69 e 94 apresen~aram os melhores 

valores em termos de digest.ibilidade nos dois anos. 

JORDAN et atii (1994). estudando a dinâmica de 

desapareciment.o da mat.éria seca e prot.eína brut.a de Glicine 

tNeonotonia wiehtii). Coast.-cross N~l CC. dactyton) e grama 

Est.rela CC. ntemfuensis) at.ravés da t.écnica de sacolas de 

nylon. obt.iveram valores de 2.79; 1.22 e O.S~/. para a cons

~an~e de desapareciment.o Cporcen~agem de desapareciment.o da 

mat.éria.seca/hora) das t.rês espécies. respec~ivamen~e. Nesse 

ensaio. a leguminosa .foi manejada com 2.1 animais/ha past.e

jando por duas horas diárias e as gramíneas com 3.6 animais 

/ha, período de descanso de 29 dias e adubadas com 400 kg de 

N/ha/ano. 
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ADAMS et a~ii (1972) avaliaram os efeitos da 

idade de corte sobre a qualidade da cul ti var Swannee CC. 

dact~~onJ, cortada a cada 2 semanas e observaram que o teor 

de proteína bruta variou de 19,9 a 9.6~ no período de 2 a 12 

semanas de idade. Os autores verificaram que, com a maturi

dade. também os valores de FOA e parede celular sofreram 

acréscimo de 32.9 a 42.1~ e 68,2 a 79.9~, respectivamente, 

para as mesmas idades. 

Os efeitos da idade de crescimento Cuma a doze 

semanas) sobre a qualidade do Coast-cross N~l foram estuda

dos por HERRERA & HERNÂNDEZ Cl987). Em termos de componentes 

sol úvei s, detectar am que o conteúdo cel ul ar var i ou com a 

idade da planta. principalmente no período chuvoso; o teor 

de proteína bruta diminuiu com a idade, de 19,6 a 10,7~. na 

estação seca e de 23,9 a 7. ~ na chuvosa. Em ambas as 

estações, os teores de P CO,29 a 0.26)0 e K (0,60 a 0.31Y') 

diminuíram com a idade, conforme regressões quadráticas. 

enquanto que os de Ca e Mg mostraram-se oscilantes. variando 

de 0.37 a 0.6~/o e 0,24 a 0.28~. respectivamente. Em geral. a 

mel hor combi nação desses i ndi cador es deu-se em tor no da 

quinta e sétima semanas nas épocas chuvosa e seca, respecti

vamente. 

Dando continuidade a esse trabalho. HERRERA & 

HERNÁNOEZ (1988). sob as mesmas condi c;ões • a val i ar am os 

efeitos da idade de corte (1 a 11 semanas) sobre os compo

nentes estruturais da forragem - parede celular. celulose. 

hemicelulose e lignina. Verificaram que os mesmos, em geral. 
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sofreram acréscimo com a idade. principalment.e na est.ação 

chuvosa. onde o t.eor de parede celular assumiu os valores de 

69.1; 68.2; 72.6; 72.4; 75.3 e 90.7% para as idades de 1. 3, 

5, 7, 9 e 11 semanas, respect.ivament.e. A digest.ibilidade da 

mat.éria seca t.ambém foi influenciada pela idade de cort.e, 

sendo que para o período chuvoso, a maior porcent.agem 

(54,9Y,) foi obt.ida na primeira semana, diminuindo a part.ir 

dessa idade. Os maiores valores foram encont.rados no período 

seco (99,lY'), ent.re a quint.a e sexta semanas, quando compa-

rados àqueles do período chuvoso. 

2.5. Manejo e Desempenho de Andmais com Coast-cross H~l 

o No que se refere ao manejo do Coast.-cross N.l. 

alguns est.udos foram realizados em Cuba, país onde essa es-

pécie forrageira é amplament.e ut.ilizada. Ent.re eles, encon-

t.ra-se aquele efet.uado por UTLEY 9t aiii (1974) que pesqui-

sando o desempenho de novilhos zebuínos sob past.ejo em Pen-

sacola ':::Pa.spab.J.Tn. notat-um var. saurae). Coast.al e Coast.-cross 

observaram que. durant.e quat.ro anos, os 

ganhos de peso diários médios e a produção de carne/ha dos 

novilhos com Coast.-cross N:'l foram superiores àqueles com 

Pensacola e Coast.al. que foram. respect.ivament.e, 0.68 kg/dia 

e 927kg/ha/ano; 0,43 kg/dia e 249 kg/ha/ano e 0.49 kg/dia e 

372 kg/ha/ano. 

HERNÁNDEZ & ROSETE (1999), est.udando diferen-

t.es ciclos de rot.ação (18. 27 e 36 dias) e períodos de ocu-
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pação (1.6, 3 e 6 dias), observaram que a produção de leite 

não foi afetada quando o ciclo de rot.ação aumentou; por 

outro lado, diminuiu com o aumento no período de ocupação 

para animais com produção acima de 9 kg de leit.e/dia. Quanto 

à persistência do pasto houve um efeito contrário. pois. o 

ciclo de rot.ação mais curt.o provocou uma diminuição no 

"stand" de Coast.-cross N~l. sugerindo-se que o período de 

repouso não deva ser inferior a três semanas. 

MILERA & FIGUEROA (1996) realizaram um ensaio 

com o objet.ivo de avaliar os efeitos da lot.ação e do período 

de ocupação sobre a produção de lei te de vacas consumindo 

o apenas Coast-cross N.l adubado com 250 kg de N/ha/ano. sem 

suplementação. A partir dos resultados obt.idos. os autores 

verificaram que a melhor combinação em termos de produção de 

leite foi a de 2.7 vacas/ha com sete dias de ocupação. Dessa 

forma. reduziu-se o número de piquetes. obtendo-se produções 

de até 10 kg de leite/vaca/dia. sem suplementação e com 270 

dias de lactação. 

Por outro lado. MILERA et a~ii (1996) est.u-

daram a influência do nível de oferta (15, 32 e 50 kg de ma-

téria seca/vaca/dia) na produção de leite à base de Coast

cross N~l e observaram que através da disponibilidade de 50 

kg de matéria seca/vaca/dia. ou 2.66 vacas/ha. foi possível 

a obtenção de produções de 11 kg de leite/vaca/dia. mas com 

um período de permanência de. no máximo. quatro dias. 

podendo o r esto do per í odo ser uti 1 i zado por ani mai s de 

menor exigência nutricional. Ainda no mesmo t.rabalho verifi-
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caram também que a digestibilidade da matéria seca, energia 

metabolizável e consumo de matéria seca medido por ovinos 

aumentou signi~icativamente com o nível de o~erta de 

~orragem. 

Em outro experimento, MILERA 9t al.íí (1997) 

avaliaram os e~eitos da disponibilidade de Coast.-cross N:'l 

(12. 40 e 62 kg de mat.éria seca/vaca/dia) sobre a est.rut.ura 

e o valor nut.ritivo de plant.as sob past.ejo. Observaram mais 

uma vez r espost.a posi t.i va em t.er mos de di gest.i bi 1 i dade da 

mat.éria seca, energia metaboli zával e consumo de mat.éria 

seca det.erminado com ovinos quando se aument9u o ní val de 

of'ert.a de ~orragem. Dos result.ados obt.idos~ concluíram que 

com o~erta de 40 kg de matéria seca/vaca/dia. ou 4.7 vacas/ 

ha. os animais puderam selecionar os nutrientes necessários 

para at.ingir produções de 10 kg de lei te/vaca/dia. com um 

período de ocupação de três dias. 

RUIZ et al. i i (1981). estudando a produção de 

leit.e de vacas sob past.ejo com Coast.-cross N~l adubado com 

400 kg de N/ha/ano. com e sem suplement.ação com concent.rados 

e utilizando o sistema de past.ejo com dois grupos de ani-

mais. não observaram respost.a à suplement.ação devido a alt.a 

qualidade da pastagem. As produções de leit.e obtidas ~oram 

18.4 e 18.1 kg/vaca/dia. com e sem suplement.ação, respect.i-

vament.e. A part.ir 'dos result.ados obt.idos. os autoras con-

cluíram que com utilização de uma boa f'orrageira t.ropical. 

o como o Coast.-cross N.l, e. com manejo animal que permita a 

utili zação dos est.rat.os super i ores da pastagem. é possí val 
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obt.enção de al t.as produções de lei t.e. t.al como ocorre com 

past.agens de regiões t.emperadas . 
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3. MATERIAL E ~TODOS 

3.1. Mat.erial 

3.1.1. Local do experiment.o 

o present.e ensaio foi conduzido no Haras São 

José & Expedict.us. de propriedade part.icular. sit.uado no 

Municipio de Rio Claro. SP. a uma alt.it.ud~ de 612 met.ros e 

coordenadas geográficas de 22°25' lat.it.ude S e 47°19' longi

t.ude W. em past.agem já implant.ada de Coast.-cross N~l. 

3.1.2. <:.lima 

De acordo com a classificação de KOEP?EN 

(1949), o clima da regi~o é do t.ipo Cwa. ist.o é. subt.ropical 

com inverno seco, sendo as t.emperat.uras do mês mais quent.e 

maiores que 22°C e apresent.ando quat.ro meses com as t.empe

rat.uras··acima de 10°C. 

A t.emperat.ura média anual. segundo dados for

necidos por MANIERO! no periodo de 1971 a 1989. é de 20.1°C 

S 
MANZE.RO, N. CPLANALSUCA.R. ArCU'QS) comun1.caçc!o pe •• o~l.. 1990. 
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e as ~empera~uras médias do mês mais quen~e e mais ~rio são. 

A precipi~aç~o anual si~ua-se em ~orno de 1376 

mm~ sendo de 24 mm a do mês mais seco (Julho) e 239 mm a do 

mês mais chuvoso (Janeiro). 

Duran~e a ~ase experimen~al, a ~empera~ura 

média regis~rada para o mês mais ~rio (Março) ~oi de 23.4°C 

° e para o mês mais quen~e (Janeiro), de 25.1 C. 

Os dados de precipi~aç~o e ~empera~uras médias 

mensais da ~ase experimen~al encon~ram-se na Tabela 1. 

Tabela 1 - Precipi~aç~o e temperaturas médias mensais do pe-

riodo experimental. 

MESES PRECIPITAÇÃO TEMPERATURA M1:':DIA 
(mm) (°0 

JANEIRO 243,9 25.1 

FEVEREIRO 259.9 23.7 

MARÇO 259.3 23,4 

3.1.3. Solo 

O solo da área experimen~al classi~ica-se como 

Latossol Roxo distr6~ico segundo levan~amen~o realizado por 
"-""" 

OLIVEIRA et aI. i i (1992). 

Quaren~a e cinco dias an~es do inicio do pe-

riódo experimen~al ~oi retirada amos~ra de solo da área para 

que a mesma ~osse analisada para ~ins de ~ertilidade. Os re-

sultados de tais análises encontram-se nos Tabelas 2 e 3. 
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Tabela 2 - Análises químicas do solo da área experimental. 

s 

ppm 

CaCl H O M. O. 
2 2 

pH 

K Ca Mg Al H CTC v 

mEq/l00 ml TFSA 

1,2 0,4 4.6 5.2 1,9 0.14 2,5 0.9 6.4 9,9 35,6 

• .xt.ro.t.or: reei.no. Clni.Sni.Co.. 

Tabela 3 - Análises químicas do solo da área experimental 

Mi cronut.r i entes. 

Fe· 

0.3 

• • i~PA-1'EA 
Aguo. Quent.. 

• Cu 

0.3 • 

MI CRONUTRI ENTES 

Mn· 
ppm 

'Z7.7 

Zn· s·· 
0.5 0.3 

A espécie veget.al em est.udo foi o Coast-cross 

o 
H.l. que, segundo MITIDIER~' Cl993), classifica-se na divi-

são Angiospermae. classe Monocot.yledoneae. ordem Gramina-

les, família Gramineae. suOfamília Eragrostoideae. tribo 

Chlorideae, gênero Cynodon. espécie Cynodon dacty~on CL.) 

Pers .• nome cient.ífico Cynodon dacty~on CL.) Pers. cv. Coast 

-cross H~l. 
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3.2. Mét.odos 

3.2.1. Trat.ament.os 

A f'ase experiment.al abrangeu o periodo de 18 

de Janeiro a 29 de Março de 1999, com duração t.ot.al de 70 

dias. 

Durant.e esse t.empo f'oram realizados cort.es a 

cada 10 dias, sendo o primeiro cort.e realizado aos 20 dias 

de cresciment.o. Foram, por t.ant.o, aplicados seis t.rat.ament.os. 

cada um correspondendo a uma idade de cort.e. 

Quat.ro repet.içees f'oram f'ait.as a cada idade de 

cort.e/t.rat.ament.o, t.ot.alizando 24 parcelas amest.radas. 

3.2.2. Inst.alação do ensaio 

3.2.2.1. Área experiment.al 

A área delimit.ada para realização das amost.ra-

2 
gens compreendeu 900 m. t.endo sido previament.e implant.ada 

com Coast.-cross o 
N.1. que dom! nava o t.erreno. não se 

observando ocorrência de invasoras. Além disso. sit.uava-se 

em local plano da propriedade. 
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3.2.2.2. ln1cio do ensaio 

Tr i nt.a di as ant.es do i ni ci o do ensai o. f' oi 

realizada cal agem. baseada nas análises do solo. com o obje-

t.ivo de elevar a sat.uração em bases a eO%, segundo recomen-

dação de WERNER Cl9Se). 

Para isso. f'oram aplicadas duas t.oneladas/ha 

de cal cár i o dol om! t.i co do t.i po "f' i 11 er" . 

o i ni ci o do per iodo exper i ment.al deu-se com o 

cort.e de rebaixament.o da área. 

Imediat.ament.e ap6s esse cort.e. f'oi f'eit.a adu-

bação com 2SO Jeg de N, 300 1(g de P O e 300 1(g de 1( O. por z ~ z 

hect.are. sendo ut.ilizados 0$ f'ert.ilizant.es Sul1'at.o de ArnO-

nio, Termo1'os1'at.o Magnesiano (Yoorin) e Cloret.o de Pot.ássio. 

respect.i vament.e. Tal n1 val de adubação baseou-se em recomen-

daç&s encont.radas na li t.erat.ura (FONSECA et aZ i i. 1984; 

FERNÁNDEZ et aI. i i. 19Se). 

3.2.2.3. Colheit.a 

Para e1'et.uar a amost.ragem do mat.erial a ser 

analisado ut.ilizou-se de um quadrado de madeira de 1 z m. o 

qual 1'oi aleat.oriament.e arremessado na área. O mat.erial 

veget.al cont.ido no int.erior do quadrado 1'oi cort.ado rent.e 

ao solo. ut.ilizando-se de uma t.esoura. 

Ã:s âr eas cor t..adas f' or am. ent.ão, del i mi t.adas 

com est.acas de madeira" de modo a não serem novament.e 

amest.radas. 
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As da~as e as idades de crescimen~o re~eren~es 

aos cortes encontram-se na Tabela 4. 

Tabela 4 - Épocas e idades de corte do capim Coast-cross 

Na 1. por ocasião da coleta de dados. 

DATA DE CORTE DIAS DE CRESCIMENTO 

18/01/88 I gual ação 

07/02/88 20 dias 

17/02/88 30 dias 

27/02/88 40 dias 

08/03/88 SO dias 

18/03/88 eo dias 

28/03/98 70 dias 

3.2.2.4. Preparo de amostras para análise 

Ao momento do corte. o material amos~rado foi 

acondi ci onado em sacos pl ás~i cos vedados e i medi a ~amen~e 

levado ao labora~ório onde ~oi pesado e submetido 4 lavagem 

com água destilada e desmineralizada. Após à lavagem. ~oi 

então colocado em estuf'a de circulação f'orçada a esoc por 

um periodo de 48 horas, ao f'im do qual f'oi novamente pesado. 

Após à secagem. o ma ter i aI .f oi moi do. uti 1 i -

zando-se peneira de 1 mm e armazenado em vidros .fechados. 

que posteriormente ~oram enviados ao laboratório para as 

análises. 
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3.2.2.5. Parâmetros avaliados 

Para a de~erminação dos macro e micronu~rien-

~es no ~ecido vege~al foram u~ilizados os seguin~es mé~odos 

de análise segundo SARRUGE & HAAG (1974): 

- NITROGÊNIO: Mé~odo semimicro Kjeldahl 

FóSFORO e BORO: Colorime~ria do Me~avanada~o e da azo-

me~ina-H 

- POTÁSSIO: Fo~ome~ria de chama 

CÁLCIO, MAGNÉSIO. ENXOFRE. COBRE, FERRO. MANGANÊS e 

ZINCO: Espec~rofotometria de absorção a~ômica. 

As análises acima citadas foram realizadas no 

Labora~ório de Química e Nutrição de Plan~as da Escola Supe-

rior de Agricul ~ura "Luiz de Queiroz"/ USP. 

Para a análise da digestibilidade "in vi tro" 

da ma~éria seca foi utilizado o método de Tilley & Terry~, 

medi f i cado por TI NI MI TI (1 Sf7 4) . 

Também foram realizadas análises de fibra 

de~ergen~e neutro e fibra de~ergen~e ácido. segundo mé~odo 

de GOERING & VAN SOEST (1Sf70). Tais de~erminações foram 

realizadas no Labora~ório de Broma~ologia do Depar~amen~o de 

Zoo~ecni a da ESALQ/USP. 

O teor de pro~eína bruta foi determinado a~ra-

vês da fórmula N X 6.25. 

~ 
~XLLEY. J.M.A •• ~ERRY. R.A. A ~vo S~~g8 ~8chn~qu. for ~h. "in 
vitro" d~g8st-~on of !orQg8 crops. JournQl. o! t-h •• ri.t-i.sh OrQSS

l.~nd SOC~8~Y, Ox!ord, ~8: ~06-1~, ,19<53. 



43. 

3.2.2.6. Aná1ises Estatísticas 

o delineamen~o estatis~ico adotado foi do tipo 

inteiramente casualizado, com 6 tratamentos e 4 repetiç~es, 

em um total de 24 observaç~es. 

O esquema de anál i se da var i ânci a segui u o 

modelo apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5 - Esquema da análise da variância para delineamento 

in~eiramente ao acaso. 

CAUSAS DA VARIAÇÃO 

Cor~es 

Residuo 

To~al 

GRAUS DE LI BERDADE 

5 

19 

Os tratamen~os foram testados utilizando-se do 

teste de Tukey para comparação de médias. 

Os graus de liberdade para cor~es. para todas 

as variáveis es~udadas. foram desdobrados em uma análise de 

regressão para obtenção da curva descritiva dos dados 

obtidos'.' 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Efeito da Idade sobre Produçao de Matéria Seca 

Os dados de produção de ma~éria seca do Coas~-cross 

N~l encon~ram-se na Tabela 6. A par~ir desses resul~ados ve-

rif'icou-se a existência de dif'erenças signif'ica~ivas CP < 

0,(6) em ~ermos de acúmulo de ma~éria seca en~re as épocas 

de cor~e es~udadas, sendo que a maior ~a.xa de crescimen~o 

deu-se en~re os 30 e 40 di as de idade. 

z 
Tabela 6 - Peso da ma~éria seca Cg/m) da plan~a in~eira do 

Médi.aa 

Coast..-cross N~l CCynodon dactyton eL.) Pers.). em 

f'unção da idade. Média de qua~ro repe~iç~es. 

DIAS APóS O M. S. 
REBAI XAMENTO g/m 

:z 

20 368,25 b 

30 ese.60 b 

40 7frf.76 a 

60 780,00 a 

50 916.60 a 

70 898.00 a 

c.v.ex> 12.62 
d. m. s. C 6'"4) 203.frf 

segui.daa por l.et.raa di.shnt.ae di.ferem ent.re si. (P < 0,05>. 
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A Figura 1 most.ra a curva represent.at.i va dos 

o Z dados de produção de mat.éria seca do Coast.-cross N.1 Cg/m), 

os quais no present.e t.rabalho sofreram acréscimo quadrát.ico, 

verificando-se, segundo equação de regressão, acúmulo máximo 

aos 66 dias de cresciment.o, correspondendo a 903,42 g de 

Z mat.éria seca/m . 

GOMIDE (1973) afirmou que o cresciment.o vege-

t.al pode ser represent.ado por uma sigm6ide; dessa forma. a 

plant.a forrageira apresent.a inicialment.e uma fase de cresci-

ment.o lent.o. com acréscimos diários de produção muit.o redu-

zidos. seguida por uma segunda fase de cresciment.o vigoroso 

e linear CCORSl. 1986). 

Devido ao fat.o _das plant.as est.arem com 20 dias 

de idade ao moment.o do primeiro cort.e. provavelment.e a fase 

inicial. de cresciment.o lent.o. já t.ivesse sido superada. de 

forma que os valores observados para o acúmulo de mat.éria 

seca nest.e t.rabalho, podem t.ambém t.er apresent.ado comport.a-

ment.o na forma de uma sigm6ide. e assim. concordado com a 

af i r mação de GOMI DE (1973). 

No entanto. há ainda a considerar que se for 

est.imulada a formação de folhas novas. isto é, se houver 

disponibilidade adequada de água no solo, nutrient.es. tempe-

ratura e'luz, a fase de crescimento lento pode ser reduzida 

C CORSI. 1996). 
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z Figura i - Produção de matéria seca Cg/m ) da planta inteira 
de Cynodon dactyl.on CL.) Pers. ev. Coast-eross 

o H.i. em função da idade. 
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Ainda na Figura 1. pode-se observar que. a 

par~ir dos 40 dias de idade. as ~axas de crescimento passa-

ram a diminuir. Segundo GOMIDE (1973) ~al fa~o ocorre devido 

às folhas inferiores passarem a ser progressivamen~e som-

breadas. ~ornando-se. conseqüen~emen~e. menos efeti vas no 

processo fo~ossinté~ico. Além desse efei ~o. o sombreamen~o 

pode levar ao aceleramen~o da mor~e de folhas velhas (WILSON 

& MANNETJE. 1979). o que acarre~ará reduç~o nas ~axas de 

produç~o de ma~éria seca. 

BROWN et aLii (1976) encon~raram para o Coas~ 

o -cross N.l. cor~ado a cada 28 dias. produç~es de 2.11 e 1.73 

~ de ma~ériaseca/ha/cor~e para o primeiro e segundo anos de 

experimen~aç~o. respec~i vamente. PARETAS et aL i i (1991). es-

tabelecendo regimes de cor~e de 30. 46 e 50 dias. ob~iveram 

produç~s de 9.9; 11,4 e 14.7 ~ de ma~éria seca/ha/ver~o. 

Também MONSON & BURTON (1992). es~ udando os 

efei~os da adubação nitrogenada (636 e 672 Kg de N/ha/ano) e 

da frequência de cortes (1. 2. 4 e 9 semanas) para o Coas~ 

o -crosS N.l. encon~raram produç~es de ma~éria seca de 11.6~ 

14.7~ 16.3 e 20.6 t de matéria seca/ha para o primeiro ano e 

9.9; 9.9; 9.9 e 10.9 ~ de ma~éria seca/ha para o segundo ano 

de experimentação. referen~es às ~requências de cor~e de 1. 

2. 4 e g"' semanas. 

BUFARAH et aLii (1992). no Brasil. verificaram 

produção de ma~éria seca de 3.29 t/ha. como soma de dois 

cor~es realizados aos dois e três meses de crescimen~o na 

estação chuvosa. quando 100 Kg de Superfosfato Simples. 100 
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Kg de Sulfa~o de Amónio e 40 Kg de Clore~o de Po~ássio foram 

aplicados ap6s o cor~e de igualação da pas~agem. 

Também no Brasil. MONKS & LOPES C1983). ~es-

~aram nivais de adubação nitrogenada CO. 100. 200. 300. 400 

e 500 Kg de N/ha) e idades de cor~e C30 e 60 dias de cresci-

men~o). e observaram para os cor~es efe~uados aos 30 dias. 

pr oduçê!Ses de 3. 74; 6. 92 ; 10. 53; 13. 92; 15. 35 e 17. 03 ~ de 

ma~éria seca/ha e para os cor~es realizados aos 60 dias. 

produçê!Ses de 4,06; 7.15; 11.61; 14,70; 16.72 e 16.35 ~ de 

ma~éria seca/ha. 

HERNANDEZ & CARDENAS C 1983) ao ~es~ar ni vai s 

o de NPK com Coas~-cross N.l. observaram na época chuvosa, com 

cor~es a cada 42 dias. produção de ma~éria seca de 8.34 ~/ha 

e para a estação seca. com cor~es a cada 56 dias. 3.79 ~/ha. 

FONSECA et aLii Cl994). avaliando niveis de adubação ni~ro-

genada CO. 100. 200. 300 e 400 Kg de N/ha/ano). verificaram 

para o Coast-cross N~l produção de 10.61 e 3.51 ~ de ma~éria 

seca/ano, nos periodos chuvoso e seco. respec~ivamen~e. 

Além desses trabalhos. TERGAS et aLii Cl998) , 

avaliando niveis de adubação potássica CO. 46. 136 e 272 Kg 

de K O/ha). z 
C) 

com Coas~-cross N.l, cortado a 45 dias. verifi-

caram 38.5 t de matéria seca/ha/ano como produção média dos 

nivais de fertilizante po~ássico ~es~ados. 
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4.2. Qualidade de Forragem 

4.2.1. Ef'ei 'lo da idade sobre diges'libilidade nin. 

vi tro" da ma'léria seca. 

A Tabela 7 con~ém os dados do eoefieien~e de 

diges~ibilidade "in vi tro" da ma~éria seca do Coas~-eross 

N~l. em função da idade. 

Tabela 7 - Coeficien~e de diges~ibilidade "in vi tro" da 

ma~éria seca C~ da plan~a int.eira do Coast.-cross 

N.1 CC. dactyton CL.) Pers.). em função da idade. 

Média de qua~ro repe~ições. 

DI PS APóS O REBAI XAMENTO 

30 40 50 50 70 

------------------------------%-----------------------------
73.67a 

CV C%) 

dmsCS"...o 

6S.01a 5O,S9b 50, SOe 54, SOe 50,S6c 
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At.ravés da análise de variância efet.uada com 

os dados~ verificou-se diferença significat.iva CP < 0,06) em 

t.ermos desse parâmet.ro ent.re as idades de cort.e est.udadas. 

Ut.ilizando-se do t.est.e de Tukey para comparação de médias 

observou-se decréscimo significat.ivo CP < 0,06) para os 

valores de digest.ibilidade "in vi tro" durant.e o perlodo 

experiment.al. sendo que o máximo valor para essa variável 

foi encont.rado aos 20 dias de cresciment.o. 

A represent.ação grá.fica da digest.ibilidade "in. 

vi tro" da mat.éria seca CFigura 2) most.ra que houve declinio 

quadrát.ico em t.ermos dessa variável com o aument.o da idade 

da plant.a. 

A queda verificada para os valores de digest.i

bilidade "in vitro" da mat.éria seca observada para o Coast. 

-cross N~l no present.e experiment.o est.á de acordo com vários 

aut.ores C WI Ll<I NS, 1969; V AN SOEST, 1983; FREER, 1986). 
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As prováveis razões para a queda nO$ valores 

de digest.ibilidade "in vi tro" da mat.éria seca com o avanço 

da ~t.uridade consist.em no aument.o na lignificação e na re-

lação hast.e/folha CVAN SOEST. 1983). além do aument.o na pro-

porção de parede celular CWILKINS, 1969). 

Essa mesma t.endência foi observada por HERRERA 

o 
& HERNANDEZ C1988) com Coast.-cross N.1 t onde os valores de 

digest.ibilidade "in vi troto ajust.aram-se t.ambém na forma de 

uma regressão quadrát.ica. obt.endo como valores ~mos 94.9% 

na primeira semana de cresciment.o para o período chuvoso e 

99,OX ent.re a quint.a e sexta semanas para o período seco. As 

explicações dos aut.ores para esse procediment.o foram o apa-

reciment.o de mat.erial senescent.e e o desenvol viment.o das 

plant.as com conseqüent.e aument.o na relação hast.e/folha. 

MENDEZ-CRUZ et atii Cl988) veri~icaram para o 

o Coast.-cross N.1, cort.ado a cada 3S dias, valor de 64,3Y. para 

a digest.ibilidade da mat.éria seca. 

Quant.o à nut.ri ção animal, HAMILTON et at i i 

Cl970) afirmaram que valores em t.orno de 66 X para a diges-

t.ibilidade da mat.éria seca são indicat.ivos de um bom valor 

nutrit.ivo, permit.indo um bom consumo de energia digest.ível. 

Observou-se at.ravés da equação de regressão que at.é a idade 

de 33 dias o Coast.-cross NSl 1 t nas condições dest.e ensaio, 

apresent.ou valores acima de 66Y. para a digest.ibilidade "in 

vi tro" da mat.ér i a seca. 
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4.2.2. Efeito da idade sobre fibra detergente neutro 

(FDN> e fibra detergente ácido (FDA:> 

A partir dos dados dos Tabelas 9 e 9 observa-

se que. nas condições do present~ ensaio, hou~ ef~ito 

significativo CP < 0.05) da idade com relação à FDH e FDA do 

o Coast-cross H.l. verificando-se variação de e9.70 a 90.69 % 

e :34.96 a 4e.69 %. respecti vamente. entre 20 e 70 dias de 

crescimento. 

As Figuras :3 e 4 correspondem às curvas de 

concentrações de FDH e FDA. respecti vamente. onde pode-se 

observar que, com o decorrer do tempo. essas variáveis 

sofr~ram acréscimo segundo regressões quadráticas. 

Segundo VAN SOEST Cl98:3). os componentes ver-

dadeiramente indigestlveis de um alimento são r~uperados no 

FDN, enquanto que o detergente ácido divid~ o FON nas fra-

çÕ&s solúvel e insolúvel em ácido 1 N. A fração solúvel em 

ácido compreende hemicelulose e protelnas da parede celular. 

enquanto que o reslduo. ouFDA. recupera celulose e as fra-

çÕ&s não carboidratos menos digestlveis. A partir dessas 

definições, é posslvel explicar os aumentos ocorridos nos 

o valores de FDN e FDA para o Coast-cross H.l. com o avanço da 

idade. pois esses parâmetros estão intimamente relacionados 

com a parede celular que, segundo WILl<IHS Cl969) aumenta 

progressivamente com a maturidade das plantas. passando a 

constituir uma porção maior dos constituintes celulares. 
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Tabela 8 - Fibra insol úvel em det.ergent.e neut.ro CFON) da 

planta inteira de Coast.-cross N~l CC. dactyl.on 

CL.) Pers.). em função da idade. Média de quatro 

r epet.i çe5es. 

OI AS APóS REBAI XAMENTO C REBROT A.) 

30 40 50 60 70 

Y. 

68.70c 71.63c 76.91b 78. 42ab 79.74a 80.55a 

CV C%.) 2.12 
dms C5%) 3.62 

Mé<noe s.gu1.doe por tet.roe di.at.1. nt.Ga dl.ferem ent.re S1. CP < O.O!:I). 

Tabela 9 - Fibra insolúvel em detergente ácido CFOA.) da 

planta inteira de Coast-cross Nol CC. d.actyl.on 

CL.) Pers.). em função da idade. Média de quat.ro 

repet.içe5es. 

OI AS APóS REBAI XAMENTO C REBROT A.) 

20 40 50 eo 70 

------------------------------------%~---------------------------------

CV C~") 
dms C6'O 

37.94c 

2.71 
2,56 

42 .. 27b 44,88a 45,l3a 

Médi.oe segu1.dcus por tet.ra.s dl.st.l.nt.Ga d1.ferem ent.re S1. CP < 0.05). 

46.56a 
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Figura 3 - Fibra de~ergen~e neU~ro CFDN) C~ da plan~a in
~eira de Cynodon dactyton CL.) Pers. cv. Coast
cross N~l. em f'unç~o da idade. 
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Além disso. há aumen~o no con~eúdo de lignina 

CVAN SOEST, 1993), a qual associa-se à celulose e hemicelu

lose da parede cel uI ar, res~r i ngi ndo o a~aque das enzi mas 

diges~ivas e conseqüen~emen~e diminuindo a diges~ibilidade 

da fibra CNORTON, 1~. 

ADAMS et aLii (1972), avaliando a influência 

da idade sobre a qualidade da cul~ivar Swannee CC. dactyLonJ 

no int..ervalo de 2 a 12 semanas de rebro~a, verificaram 

aumento nos valores de FDA e parede celular de 32,5 a 42.1 X 

e 6e,2 a 79,5 X, respectivamen~e. 

Também HERRERA & HERNANDEZ Cl988), es~udando a 

variaç~o dos componen~es est..ru~urais do Coast-cross N?l 

en~re 1 e 11 semanas de idade. observaram aumentos signifi

ca~ivos nos con~eúdos de parede celular - lignina. celulose 

e hemicelulose - com a idade, e verificaram nesse trabalho, 

valores de 69,1; 6e,2; 72,6; 72,4; 76,3 e 90,7 X para o ~eor 

de par ede cel uI ar par a as i dades de 1. 3, 5, 7, 9 e 11 

semanas. respec~ivamente. 

Como o concei to de fJ.bra detergen~e neu~ro 

CFON) relaciona-se ao de parede cel ular. observa-se que 

houve semelhança entre os ~ores encontrados neste ensaio. 

ee,70 a 90.55 X entre 20 e 70 dias, e aqueles ob~idos por 

ADAMS et cH i i (1972). 6e,2 a 79,5 X en~re 14 e e4 dias e 

HERRERA & HERNANDEZ Cl98e). 69.1 a ao.7 % entre 7 e 77 dias. 

Em ~ermos de fibra de~ergente ácido CFDA). 

verificou-se concordância entre os valores verificados neste 

tr abal ho. 34,95 a 46.55 Y. ent..r e 20 e 70 di as e aquel es 
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observados por ADAMS et atii (1972). 32,90 a 42,10 % entre 

14 e 94 dias, tendo apenas o valor obtido para essa variável 

aos 70 dias com Coast-cross N~l mostrado-se superior ao va

lor encontrado por aqueles autores ao 94 dias para a culti

var S ..... annee. Uma provável explicação para essa diferença 

poderia ser a ocorrência de uma maior temperatura de cresci

mento verificada neste trabalho. 

Um outro aspecto de grande relevância refere

se ao procedimento observado para os valores de digestibili

da de "in vitro" da matéria seca, que. a partir dos 90 dias 

de idade apresentaram estabilização estatísticamente signi

ficati va. Tal comportamento também foi .observado para os 

valores de FDN e FDA, mostrando a interdependência existente 

entre essas variáveis. pois o aumento do teor de fibra com a 

maturidade leva ao declínio na digestibilidade da matéria 

seca CWILKINS. 1 969; V~ SOEST, 1993). 

4.3. Minerais 

4.3.1. Macronutrientes 

Através da análise de variância verif'icou-se 

que, em termos do teor de N, foi detectada redução signifi

cativa CP < 0,09) para as idades de corte estabelecidas para 

o Coast-cross N~l. O Tabela 10 apresenta os valores obtidos 
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para a concent..ração de N dessa espécie forrageira sob as 

condiç~es do present..e ensaio, tendo sido as médias compara-

das pelo t..est..e de Tukey. A queda mais abrupt..a do t..eor de N 

C23,~, entre idades consecutivas, ocorreu ent..re os 30 e 40 

dias de idade. 

A Figura 6 corresponde à represent..ação gráfica 

da concent..ração de N obt..ida através de análise de regressão. 

Os valores cor r espondent..es a essa variável diminuíram 

linearment..e CP < 0,06) com o decorrer do tempo. 

A queda no teor de N com a mat..uridade das 

plant..as observada no presente t..rabalho foi confirmada por 

GOMIDE C 1976) , que atribuiu esse fat..o principalment..e a um 

efeito de diluição do element..o na quant..idade t..otal de 

matéria seca produzida. 

MAR7IN & MATOCHA Cl973) observaram que o t..eor 

de N adequado à cultivar Coastal CC. dact~ton) sit..uou-se no 

int..ervalo de 2.~ a 3,0 % do element.o. HERRERA & RAMOS 

Cl977? est..udando os efeit..os de níveis de N CO. 60 e 100 Kg 

de N/ha) e da idade de rebrota Cl a 12 semanas) do Coast..-

o cross N.l. obtiveram o t.eor de 3,2 Y. de N para a idade de 2 

semanas de cresciment..o. 
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Tabela 10- Concent..ração 00 dos macronut..rient..es na matéria 

" 'Seca da planta int..eira de Cynodon dactyl.on CL.) 

Pers. cv. Coast..- Cross N~l. em função da idade 

Média de quatro repetiç~es. 

I DADES C DI.AS) 
MACRONUTRI ENTES 

DE CORTE 
N P K Ca Mg S APóS 

REBAI XAMENTO 

" " " " " " 
20 3,OSa O.Gla l,70a O,Gla O,39a O,20ab 

30 2,74ab O,25a l,68a O, 24ab O.38a 0.23a 

40 2.22 bc 0.20 b 1.58a O.23abc 0.34ab O,17ab 

60 1.86 cd 0.20 b 1.63ab 0.2Obcd O.31ab 0.19ab 

50 1,67 cd 0.17 b 1.09 b 0.18 cd 0.24 b 0.12 b 

70 1,41 d 0.16 b l,38ab 0,16 d 0.28 b O,16ab 

DMSC6'O 0.69 0,04 0,66 6.69 0.11 0.12 

CVC"" 14,19 7,74 16,18 11,99 14.78 29,78 

.w4kli.cus segui.dcus por l.4tt.rcus d\.st.i.nt.cus cn.f.r4tm 4tnt.r4t si. CP < o.~. 
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HERRERA & HERNANDEZ C1985) testaram niveis de 

adubação nitrogenada CO. 200 e 400 Kg de N/ha) e observaram. 

no periodo chuvoso. variação de 1.49 a 2.06 Y. de 1'1 para o 

Coast-cross N~l. Os mesmos autores em 1987 encontraram como 

o intervalo de variação para o teor de N do Coast-cross 1'1.1. 

com idades de corte de 1 até 12 semanas. de 2.99 a 1.71Y. na 

estação seca e de 3.76 a 1.20% na época chuvosa. Assim. como 

neste ensaio a concentração de 1'1 no material vegetal variou 

entre 3.09 e 1,41 Y. para as idades estudadas, veriFicou-se 

concordância entre este trabalho e o realizado por HERRERA & 

HERNANDEZ Cl997). o qual apresentou um maior intervalo de 

variação para o teor de 1'1 devido provavelmente a maior 

ampli tude de variação entre as id3.des de corte inicial e 

final naquele ensaio. 

Quanto ao acúmu.lo de 1'1 Cmg/mz) na matéria seca 

o do Coast-cross 1'1.1. os valores obtidos encontramse na Tabela 

11. verificando-se diferenças significativas CP < 0,09) 

entre as idades de corte estudadas. 

o comportamento dessa variável. segundo análi-

se de regressão realizada. traduziu-se por uma equação qua-

drática (Figura 6), que apresentou como acúmulo máximo de 1'1 

Z 16,29 g/m • obtido aos 46 dias de crescimento. 



2 Tabel a 11 - Acúmulo (g/m) 

63. 

dos macr onut.r i ent.as na ma têr i a 

seca da planta int.eira de Cynodon dactyton (L.) 

Pars. CV. Coast.- cross N? 1 em função da idade 

Média de quatro repetiçees. 

IOADES (OI AS) 
MACRONl.Jl"RIENTES 

DE CORTE 
N P K Ca Mg S APóS 

REBAI XAMENTO g/m 2 g/m 2 g/m 2 g/m 2 g/m 2 g/m 2 

20 11,23 b 0.99 b 6,26 b 0,99 b 1,44 b O,74a 

30 19.29ab 1.39a 9. 39ab 1.34ab 2.11ab 1.28a 

40 17.49a 1,98a 13,23a 1,81a 2,68a l,34a 

90 14,91ab l,96a 12.71a l,96a 2. 42ab 1,48a 

60 19,31ab 1,96a 9,99ab 1.69a 2.20ab 1.10a 

70 12.66 b 1.44a 12.39a 1.44ab 2.91a 1.39a 

OMSC~') 4,21 0.36 9.89 0.47 1.03 0.86 

CV(Y.) 13.10 11.49 24.33 14.41 20,58 31,86 

Médi.o.a s4tg\J.i.do.a por l.et.ro.a d\st.i.nt.o.a dtrerem entre si. CP < 0,0::S>. 
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Esse comportamento em termos de acúmulo de N. 

aumentando até os 46 dias e diminuindo a seguir pode ser 

explicado pelo aceleramento da morte de ~olhas velhas devi-

do. principalmente. ao sombreamento CWILSON & MANNETJE. 

1978). que associado ao processo de desenvolvimento da 

planta leva ao aumento na relação haste/~olha. diminuindo o 

teor de N da planta inteira C NORTON. 1982); além disso, a 

diversidade no padrão de absorção dos elementos durante o 

ciclo e redistribuição dos mesmos entre os vários órgões da 

planta CFleming~. citado por MALAVOLTA ~t aLii. 1986) e o 

efeito de diluição do elemento na matéria seca produzida 

CGOMIDE 1976) contribuem ainda mais para reduzir a concen-

tração dos minerais na planta. Como houVI!P estabi'lização da 

produção de matéria seca a par~ir dos 40 dias de idade. 

veri~icou-se redução no acúmulo de N a partir dessa data. 

REID ~t aLii Cl969) observaram que o conteúdo 

de ~olhas em plantas ~orrageiras é comumente associado à 

qualidade de forragem. pois. há geralmente uma correlação 

positiva entre porcentagem de ~olhas. composição protéica e 

mineral e digestibilidade da matéria seca. 

Quanto ao teor de proteína bruta. o mesmo 

acompanhou o comportamento observado para o teor de nitrogê-

nio. decrescendo linearmente CP<O. OS) com o tempo CFigura 7). 

Observou-se variação de 19,06 a 8,78 % no teor de proteína 

o bruta para o Coast-cross N.1. entre 20 e 70 dias de cresci-

mento, nas condi ções deste tr abal ho C Tabel a 12J. 

~ 
Jl"LEM:.tNO. O. A. Mi.n&To1. composi. t.i. on oi h&Tbog&. 

BA:rLEY, R. v...d. Chemi. s t ry ond bi. och&mi. a t ry 

London. Acodem1.c Presa, ~973. <l39p. 

Xn: BUTLER. O.V. (;,. 

of herboge. v.~ •• 
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Figura 7. Teor de prot.eina brut.a C~ da plant.a int.eira de 
Cynodon dactyLon CL.) Pers. cv. Coast.-cross N~ 1. 
em f'unc;~o da i dada. 
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Tabela 12- Teor de pro~eina bruta CPB) C~ da plan~a in~eira 

de C. dacty!on eL.) Pers. cv. Coas~-cross N.l. em 

função da idade. Média de qua~ro repe~içees. 

DI AS APóS REBAl XAMENTO (REBROT A) 

20 30 40 SO 60 70 

------------------------------------Yo-----------------------------------
19.06a 

cv (~ 

dms (S~ 

17.09ab 

14.20 

4.31 

13. B8bc 11.64cd 10.43cd 

Médi.aa segui.daa por lei-ros di.ai-i.ni-aa di.rerem eni-re si. (p < O,O~). 

9.79d 

MONKS & LOPES (1993) ao ~est.arem n.i veis de 

fer~ilizan~e ni~rogenado CO. 100. 200. 300. 400 e SOO Kg de 

o N/ha) e idades de cor~e (30 e 60 dias) com Coast-cross N.l. 

observaram para o ~eor de pro~e.ina bruta. valores de 6,69; 

7.99; 9,62; 9.29; 10.49 e 10.15% para os cor~es realizados 

aos 30 dias e 6.24; S.75; 5.23; 6.32; 7, 9S e 7. 99Y. para 

aqueles efe~uados aos 60 dias de idade. 

HERRERA & RAMOS (1977). em Cuba. verificaram 

o para o Coast-cross N.l. 20% de pro~elna bruta para a idade 

de 2 semanas, quando 100 Kg de N/ha foram aplicados. 
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FERNANDEZ et a~ i i Cl983) obt.i veram para o 

o Coast.-cross N.l. 9. 10. 11 e 12Yo de prot.eína brut.a. quando 

se aplicou O. 200. 400 e eoo Kg de N/ha. respect.ivament.e. 

Veri~icou-se. nas condiç~es dest.e experiment.o. 

que o t.eor de prot.eína brut.a mant.eve-se adequado à nut.rição 

animal em todas as idades de corte est.udadas, pois sit.uou-se 

acima de 7 Yo da matéria seca, valor abaixo do qual o consumo 

de ~orragem ~ica restrito CMILFORD & MINSON. 1866). 

4.3.1.2. Fósforo 

o t.eor de P da plant.a int.eira do Coast.-cross 

N~l variou signit"icat.ivament.e CP < 0.05) ent.re as idades de 

corte est.udadas nest.e ensaio. As médias t"oram comparadas 

através do teste de TuJeey e o resul tados encontram-se no 

Tabela 10. Verit"icou-se, da mesma t"orma que para o N. que a 

taxa de queda mais acentuada para o teor de P deu-se dos 30 

aos 40 dias de rebrot.a. 

A Figura a ret"ere-se ao comportamento da con

centração de P para o Coast.-cross N~l nest.e experiment.o. 

verit"icando-se decl1nio quadrático com o avanço da mat.urida-

de das plant.as. 
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Figura a. Concentração de fósforo C~ da planta inteira de 
C~nodon dact~lon eL.) Pers. cv. Coast-cross N~ 1, 
em função da idade. 
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Ess~ decréscimo no teor de P com o decorrer do 

tempo está de acordo com ~DE Cl976). que observou que com 

a maturidade das plantas veri~ica-se. comumente. diminuição 

nas concentraçeles de N. P e 1<, ~ato esse atribuível a um 

e~eito de diluição dos elementos na maior quantidade de 

matéria seca produzida e acumulada. Também MENGEL $c 1<IRBY 

C1997) observaram que o teor de minerais é muito dependente 

da idade. pois tecidos jovens possuem altas concentraçeles de 

N. P e 1<. diminuindo com a maturidade. 

HERRERA $c HERNANDEZ C 1997) • obser vando os 

~~eitos da idade sobre os componentes solúveis de Coast-

cross N~l, atribuíram a diminuição dos teores de P e 1< com a 

maturidade. veri~icada em seu trabalho, a uma menor demanda 

desses nutr i entes em estados mai s avançados das pl antas. 

devido à queda na atividade metabólica das mesmas, predomi-

nando apenas ~unçeles de manutenção. 

Neste ensaio. veri~icou-se variação de 0.27 a 

0.16% ~a concentração de P. ~ntre as idades de 20 e 70 dias 

de crescimento; quando ~oram con~rontados com os valores 

encontrados na li teratura referente ao Coast-cross N~l, os 

dados obtidos neste trabalho mostraram-s~ in~eriores: 0.31% 

de P no ~lorescimento CGONZALEZ $c TORRIENTE. 1991), O,2Sr/O de 

P aos 40 dias CARTEAGA et aI. i i. 1985), 0,34 0.30% C HERRERA 

$c HERNANDEZ. 1995), 0,29 O.~ entre 1 e 11 semanas de 

idade CHERRERA $c HERNANDEZ. 1997). No entanto, BUFARAH et 

o a1.ii Cl992.) encontraram para o Coast-cross N.l. teor médio 

de O. 15 Y. de P. 
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Uma provável expli cação para a ocorrência de 

concentraç~es de P mais baixas no material vegetal verifica-

da neste ensaio seria a menor disponibilidade do elemento no 

solo CMENGEL & KIRBY, 1997), pois o mesmo inicialmente apre-

sentou 1.2 ppm de P. o que segundo GOMIDE (1986) classifi-

ca-o como pobre em termos do elemento. 

Previamente ao inicio do periodo experimental 

foi realizada adubação fosfatada. utilizando-se Termofosfato 

Magnesi ano C Yoor i n) à ni vei s de 300 Kg P O /ha. z :r 

Segundo SANZONOWI CZ & GOEDERT C 1986) • al guns 

cui dados devem ser obser vados par a que a apl i cação desses 

adubos seja uma prática viável. As doses aplicadas devem ser 

altas. acima de 40 Kg P/ha. o produto deV\9 ser finamente 

moi do. aplicado à lanço e incorporado ao solo e, devido à 

lenta solubilização desses adubos. os mesmos devem ser as-

sociados a fontes solúveis, de forma a fornecer P às plantas 

no periodo inicial. A solubilidade desses adubos é reduzida 

com o aumento do pH do solo; logo. calagens freqüentes devem 

ser evi tadas em locais onde foram utilizados hi perfosfatos 

ou termofosfatos CCORSI. 1986). 

Assim. associando-se as condiç~es de pobreza 

natural do solo da área experimental com o uso de um adubo 

fosf atado de 1 enta sol ubi 1 i zação. aI ém da cur ta dur ação do 

ensaio, tem-se que. durante a fase experimental. a disponi-

bilidade de P no solo manteve-se baixa. refletindo-se no 

baixo teor desse elemento no tecido vegetal. 
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Quan~o ao acúmulo de p. os dados re~eren~es a 

essa variável encon~ram-se na Tabela 11. ~endo sido de~ec~a-

da di~erença signi~ica~iva CP < O.OS) en~re as idades de 

cor~e es~abelecidas. A ~igura 9 apresen~a a curva descri~iva 

desses valores. veri~icando-se a~ravés de equação de regres-

são. acúmulo máximo à idade de 52 dias. o que correspondeu a 

z 
1.59 9 de P/m . 

As hip6~eses para o compor~amen~o encon~rado 

para essa variável são as mesmas que as re~eren~es ao acúmu-

lo de 1'4: al~eração na relação has~e/~olha CNORTON. 1992). 

mort.e de ~olhas senescen~es CWILSON & MANNETJE. 1979). 

diversidade no padrão de absorção. dos elemen~os duran~e o 

ciclo da cul~ura e redis~ribuição dos mesmos en~re os vários 

6rgãos da plan~a CFleming, 1973 ci~ado por MALAVOLTA et 

a~ii. 1986). e~ei~o de diluição na ma~éria seca produzida 

C~DE. 1976), levando à diminuição na concen~ração de P da 

plan~a in~eira. Com a es~abilização da produção de ma~éria 

seca, observou-se queda no acúmulo do elemen~o com o avanço 

da idade. 

CORSI & SILVA (1985), discu~indo os t'a~ores 

que a~e~am a composição mineral de ~orrageiras. observaram 

que sob condiç~es de baixa disponibilidade de P no solo. as 

di~erenças na composição mineral en~re hast.e e t'olhas ~or-

nam-se acen~uadas. f'azendo com que a relação has~e/f'olha 

passe a ~er impor~ãncia signif'icat.iva na análise de 

~orragens. 
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Em t.ermos gerais. nas condiçê5es dest.e t.raba-

lho, at.é a idade de 50 dias o Coast.-cross N~l foi capaz de 

atender às necessidades diárias de eqüinos em manut.enção. 

0.19 Y. CNRC. 1989b) e de novilhos de cort.e em crescimento, 

0,27 Y. CNRC. 1984) apenas aos 20 dias de idade. No caso de 

vacas lei t.ei r as. o Coast.-cross o 
N.l. durante t.odo período 

exper i ment.al • at.endeu apenas às ex! gênci as de manut.enção 

desses animais, 0.12% CNRC, 1989a). 

4.3.1.3. Potássio 

Tant.o a concentr ação quanto o acúmulo de K 

apresent.aram diferenças significativas CP < 0,0::5) com a 

mat.uridade, conforme verifica-se nos Tabelas 10 e 11. res-

pect.i vament.e. 

A concent.ração do element.o most.rou comporta-

ment.o semelhant.e ao do N e do P. decrescendo linearment.e 

CFigura 10), devido provavelmente a um efeito de diluição do 

elemento na quant.idade t.ot.al de mat.éria seca produzida 

(OOMIDE. 1976). Além disso, com o avanço da mat.uridade das 

plantas. há um aument.o na relação hast.e/folha CNORTON. 1982) 

e um acelerament.o na mort.e de folhas velhas. devido ao 

sombreament.o (WILSON & MANNETJE, 1978). o que acentua ainda 

mais a proporção hast.e/folha. acarret.ando queda no t.eor de 

minerais da plant.a int.eira. 
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Complementando essa idéia. HERRERA & HERNANDEZ 

(1987) consideraram que o decréscimo na concentração de P e 

K com a maturidade das plan~as ocorre devido a menor demanda 

desses elementos em idades mais avançadas das plantas. que 

têm sua atividade metabólica reduzida. estabelecendo apenas 

funções de manutenção. 

Neste ensaio. verificou-se uma variação d~ 

1.70 a 1. 09~ no teor de K na matér i a seca. entre 20 e 70 

dias de idad~. Em consul ta à li teratura. observa-se ampla 

variação nos teores de K encontrados pelos autores: 1.47% 

1 para o capim Bermuda (Wagner & Jones • citados por MALAVOLTA 

et a1. i i. 1986); 1.98"/0 para a grama Seda (GALLO ~t a1. i i. 

1974); 2.eY. para o Coas~-cross N9 1 (GONZALEZ & TORRIENTE. 

1982:>; 1.78 ~ para as cultivares Coastal e Alicia (KAPPEL et 

aI. i i. 1985); 1. ~ para Coas~-cross N9 1 (SNYDER & KRETSCHMER, 

1986); 1.71 - 2. S~ par a Coastal (EI CHHORN JR. & HALLMARK. 

1989). Essa diversidade nos teores d~ K encontrados advém. à 

princIpio. de diferenças interespecIficas; além disso. exis-

te variação na idade de corte. nIvel de adubação potássica e 

com outros minerais. além de condições climáticas 

contrastantes. Um outro fa~or de grande relevância relativo 

ao comportamento do K é apontado por GOMIDE (1996), 

referindo-se à absorção de luxo em condições de alta 

disponibilidade do mineral no solo. resultando em acúmulo do 

1 
WAGNER, R.E. & JONES, M.». Fer!i.ti.zGli.on of hi.gher yi.etdi.ng 

forGge crops. :In: NELSON, L.». et al.ii. ed. ChGngi.ng pGt-' 
terns of ferti.t\zer use. MGdi.son, Soi.t Sc\ence Soc\ety of 
Ameri.cG. 19~8. 4~~p. 
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mesmo na plant..a sem o correspondent..e aument..o na produção 

Forrageira. Esse mesmo aut..or considerou que um t..eor de l,S a 

2.0X de K na mat..éria seca é considerado normal para 

Forrageiras com bom supriment..o do element..o. Segundo esse 

cri t..éri o. os t..eores de K na mat..éria seca do Coast..-cross NQ l 

encont..rados nest..e t..rabalho. at..é a idade de SO dias. podem 

ser considerados adequados. 

Quant..o ao acúmulo de K no t..ecido veget..al, est..e 

most..rou-se variável CP < 0.05) com o avanço da idade CQua-

dro 10), t..raduzindo-se por uma regressão quadrát..ica CFigura 

11). a qual apresent..ou valor máximo a S3 dias de crescimen

t..o, correspondendo a um acúmulo de 12,82 9 de K/mz • 

Esse compor t..ament..o do acúmulo de K com o 

decorrer do t..empo, pode ser explicado pelo procediment..o 

observado para o acúmulo de mat..éria seca, pois. enquant..o a 

produção de mat..éria seca aument..ou, o acúmulo de K t..ambém o 

fez. mas, com a diminuição nas t..axas de cresciment..o da 

plant..a e na concent..ração do element..o. houve uma redução na 

quant..idade acumulada ao longo do per!odo experiment..al. 

Quant..o à nut..rição mineral dos animais, em 

qualquer das idades de cort..e est..abelecidas para o Coast..-

o cross N.l nest..e ensaio. at..endeu-se às exigências diárias de 

éguas em lact..ação. 0,31 Y. CNRC, 1989b); de novilhos de cort..e 

em cresciment..o, 0.6S Y. CNRC, 1984) e de vacas lei t..eiras. 

0.90 Y. CNRC. lS8SaJ. 
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4.3.1.4. Cálcio 

Através dos Tabelas 10 e 11. verifica-s9 que 

houve diferença significativa CP < 0,05), para as idades de 

corte estudadas. em termos do t.eor e acúmulo de Ca do 

Coast.-cross N~l. 

Examinando a figura 12, observa-se que as con-

centraç~es do elemento apresentaram-se na forma de uma 

regressão linear. variando de 0,27 a 0.16 ~. entre 20 e 70 

dias de idade. 

GOMIDE et atii (1969), estudando os efeitos da 

idade e da adubação nitrogenada sobre a composição química 

da cultivar Swannee CC. cia.cty~on.). observaram flutuação no 

teor de Ca, entre 4 e 36 semanas de idade. com valores entre 

0.29 e 0.36 ~ do elemento na matéria seca. Também HERRERA & 

HERNANDEZ (1997) • avaliando a composição mineral do 

o Coast-cross N.1. com idades entre 1 e 11 semanas de rebrota. 

não encontr ar am tendênci a defini da par a o compor tamento do 

Ca, no período chuvoso. variando os teores entre 0,37 e 

0,48% do elemento na mat.éria seca. 

Quando comparados àquel es encontr ados na li t.e-

ratura. os valores obt.idos para a concentração de Ca neste 

trabalho apresentaram-se inferiores: BUFARAH et a~ii Cl992), 

no Brasil. verificaram para o Coast-cross N~l. teor médio de 

0.27 ~ de Ca. com cortes a 30 e 60 dias de idade no periodo 

chuvoso. 
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Também HERRERA & HERNÁNDEZ (1985), traba-

lhando com Coast-cross N~l obtiveram teores de 0,44 a 0.49 X 

do elemento. KAPPEL et a~ii (1985) veriricaram para as cul-

tivares Coastal e Alicia. teor médio de 0.38% de Ca com 

cortes a cada 14 dias. TERGAS et C%~ i i (1900). também em 

9s~udo com Coas~-cross N~l. cor~ado a cada 46 dias. observa-

ram 0.43X como concentração do elemento na matéria seca. 

Uma provável explicação para as baixas concen-

o 
traç~es de Ca observadas para o Coast-cross N.1 neste traba-

lho pode ser o curto espaço de tempo entre a calagem e o 

inicio do pariodo experimental. não havendo. portanto. tempo 

suriciente à solubilização do calcário aplica~o e posterior 

absorção pelas plantas; além disso. tendo sido 3. calagem 

realizada em cobertura. em pastagem de Coast-cross N?l já 

rormada. o contato do calcário aplicado com o solo pode ter 

sido reduzido. diminuindo a solubilização do corretivo. 

Assim. associando-se esses dois ratores. verificou-se um 

baixo teor de Ca presente no material V9ge~al. 

Quanto à queda veriricada para os teores CIO 

el emento com o avanço da idade. as possi vai s expl i caç~es 

seriam as mesmas que para o N, P e K, isto é, o efeito de 

diluição do elemento na matéria seca produzida, morte de 

rolhas velhas e aumento na relação haste/rolha. No caso do 

Ca. HERRERA & HERNANDEZ (1987) arirmaram que esse elemento 

acumula-se em partes mais velhas das plantas. Baseado nessa 

premissa. poder-se-ia supor que a queda no teor desse 

elemento na planta inteira, acentua-se ainda mais que para o 
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N, P e K, quando da mor~e de~olhas velhas. 

Em ~ermos do acúmulo de Ca com a ma~uridade. 

essa variável com~r~ou-se segundo uma regress~o quadrá~ica 

( Figura 13), apresen~ando di~erenc:;as signi~ica~ivas (P < 

0,05), de~ec~adas a~ravés do ~es~e de Tukey (Tabela 11), O 

acúmulo máximo de Ca, segundo a equac:;~o de regress~o ob~ida, 

deu-se aos 50 dias de crescimen~o. o que correspondeu a 1,68 

z g/m. 

Segundo NRC (198gb. 1984) as exi gênci as di á-

rias de Ca de éguas em manu~enc:;ão e novilhos de cor~e em 

crescimen~o são, respec~ivamen~e, 0,27 Y. e 0,52 Y.. Por~anto. 

em ~ermos dessa ca~egoria de eqüinos, apenas a idade de 20 

dias a~endeu-se a essas recomendac:;e5es; no caso de novilhos 

de corte. em nenhuma idade de cor~e ~oi passivel atender as 

suas necessi dadas di ár i as. Quan~o às vacas em 1 ni ci o de 

lac~ac:;ão. o capim Coast-cross o 
N.l. nas condi c:;e5es deste 

ensaio. ~oi capaz de sa~is.f'azer apenas às exigências de 

manu~enc:;ão desses animais. 
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•• 3.1.5. Magnásio 

A concen~ração de Mg variou signi~ica~ivamen~~ 

(P < 0,05) com a idade. con~orme veri.fica-se na Tabela 10. 

Verificou-se regressão linear signi.fica~iva (P 

< 0,060 para os ~eores de Mg em .função da idade (Figura 14). 

Assim. a concen~ração desse mineral variou en~re 0,39 e 

0,24%, no período de 20 a 70 dias de idade. A concen~ração 

de Mg d~clinou com o avanço da idade devido. provavelmen~e, 

às mesmas razões veri.ficadas para os ou~ros elemen~os já 

di scu~i dos. Além disso, segundo MALAVOLTA (1980). o Mg 

relaciona-s~ à s.ín~ese pro~éica e .fo~oss.ín~ese. além de 

a~uar como a~ivador enzimá~ico; dessa .forma, esperase que 

esse elemen~o seja absorvido em maior quan~idade em fases de 

me~abolismo in~enso das plan~as. como a rebro~a. diminuindo. 

en~ão. com a ma~uridade das mesmas. No en~an~o. HERRERA & 

HERNÁNDEZ (1987). es~udando o Coas~-cross 
o 

N. 1. cor~ado a 

idades de 1 a 11 semanas de crescimen~o. veri.ficaram que a 

concen~ração de Mg na ma~éria seca mos~rou-se oscilan~e 

en~re as idades de cor~e es~udadas, variando no in~ervalo de 

0.24 a O, 28%. 
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HERRERA & HERNÁNDEZ (1986). sob vários nlveis 

de adubação ni tr ogenada • com Coast-cross o 
N.l. observaram 

para os teores de Mg. a f'aixa de variação de O.ao a 0.2~/. do 

elemento. TERGAS et aLíí (1988). estudando dif'erentes doses 

de K CO. 54. 164 e 328 Kg de K O/ha), z verif'icaram. para o 

o 
Coast---cross N.l. com cortes a cada 49 dias. que o teor de Mg 

na matéria seca atingiu cerca de 0.37%. concordando com o 

valor registrado neste trabalho. 

Em termos do acúmulo de Mg. este mostrou-se 

variável CP < 0,05) com o decorrer do tempo CTabela 11), na 

f'orma de uma equação quadrát.ica CFigura 19). O máximo acúmu-

lo desse elemento na matéria seca deu-se aos 53 dias de 

idade. correspondendo a 2.5;4- g de 
z 

Mg/m. declinando a 

segui r. possi vel mente devi do à estabi 1 i zação da produção de 

matéria seca da planta int.eira. associada à redução nos 

teores de Mg. 

Como as necessi dades de Mg dos ani mai s são 

reduzidas. O.O~/. para éguas em lactação CNRC. 1989b); 0.10~ 

para novilhos de corte em crescimento CNRC, 1994) e O. ao~ 

para vacas leiteiras (NRC. 1989a). raramente observa-se 

def'ici~ncia espont.ânea do element.o em condições tropicais 

C VIANA, 1976). 

Nest.e ensai o. em todas as i dades de cor te 

est.udadas. f'oram satisf'ei t.as as exig~ncias diárias de Mg 

dessas categorias animais. 
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4.3.1.6. Enxofre 

A concen~ração de S do Coas~-cross N~l variou 

CP < 0,06) com a idade de crescimen~o. conforme veri~icou-se 

pela análise de variância realizada (Tabela 10). 

A curva carac~erís~ica para os valores da 

concen~ração de S ~raduzi u-se por uma regressão linear 

(Figura 16). Da mesma ~orma que para os minerais já discu~i

dos. o decréscimo no ~eor de S da plan~a in~eira de Coas~

cross Nol, observado nes~e ensaio. deve-se, possi velmen~e. 

ao e~ei~o de diluição do elemen~o na ma~éria seca produzida 

(GOMIDE, 1976). mor~e de rolhas velhas. devido ao sombrea

men~o pelas rolhas mais novas CWILSON & MANNETJE. 1978), 

acen~uada pelo cará~er imóvel do elemen~o na plan~a e aumen

~o na relação has~e/rolha (NORTON, 19~. 

O in~ervalo de variação observado para o ~eor 

desse elemen~o no ma~erial vege~al roi de 0.23 a 0.12 Y., 

para as idades de 20 a 70 dias de crescimen~o mos~rando, 

assim. decréscimo com a idade; é. por~an~o. concordan~e com 

o in~ervalo descri~o por GALLO ~t aLii, Cl974) - 0.1 a O,3Y. 

para um conjun~o de 249 amos~ras de leguminosas e gramí

neas rorrageiras; esses mesmos aut.ores veriricaram para a 

grama Seda (C. dactyLorU, ~eor médio de 0,14'" de S. Os 

valores encont.rados nes~e experiment.o são ~ambém semelhan~es 

aos veriricados por Wagner & Jones, cit.ados por MALA VOLTA et 

aLii (1986), os quais encont.raram como valor médio. 0,20'" do 

elemen~o para a grama das Bermudas CC. dactyLorU. 
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Quant.o à relação N/S do mat.EJrial amost.rado, 

est.a variou ent.re 9.5 e 15,0: 1. sendo. port.ant.o. inferior 

ao limit.e crít.ico (17:1) encont.rado por WOODHOUSE JR. (1969) 

para a cul t.i var Coast.al (C. dac tylOTU. O t.eor de S observado 

nest.e ensaio most.rou-se superior àquele observado por 

WOODHOUSE JR. (1969). 0,14%, provavelment.e como um reflexo 

da menor relação N/S. 

Em t.ermos do acúmulo de S, o mesmo não foi 

influenciado pela idade, como most.ra a análise de variância 

realizada com os dados (Tabela 11). 

No present.e ensaio. as exigências diárias de S 

de eqUinos: O,l5Y. (NRC, 1989b); de bovinos de cort.e: 0,10% 

(NRC, 1984) e de bovinos lei t.eiros: 0,20% (NRC. 1989a) foram 

at.endidas. pois o t.eor desse element.o variou ent.re 0.23 a 

0,15%. para as idades de 20 a 70 dias de cresciment.o. 

4.3.2. Micronutrient.es 

4.3.2.1. Boro 

A Tabela 13 fornece os resul t.ados referent.es à 

concent.ração de B observada para as idades de cort.e est.abe

lecidas nest.e t.rabalho. At.ravés de análise de variância não 

se observou diferença significat.iva (P < 0,05) para o t.eor 

desse element.o no int.ervalo de 20 a 70 dias de cresciment.o. 

oscilando esses valores ent.re 11.25 e 16,25 ppm. 
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Tabela 13 - Concent.ração (ppm:> dos micronut.rient.es na mat.é

ria seca da plant.a int.eira de C~nodon dact~~on 

(L.) Pers. cv. Coast.-cross NA1, em runção da 

idade. Média de quat.ro repet.ições. 

IDADES (DI PS) 
MI CRONUTRI ENTES 

DE CORTE B Cu Mn Zn* Fe M>ÓS 
REBAI XAMENTO ppm ppm ppm ppm ppm 

20 14. '75a 9.00ab 135.~a 35.25a Z70.00a 

30 13.25a 9.00ab 120.00a 29.90a 173.00a 

40 16,25a e,90bc 114, '75a 23,90ab 290,7& 

90 11.79a. 6.25bc 113,25a 14.90bc 298,OOa 

50 11.25a 3,9Oc 101.90a 13,00c 217.90a 

70 12.90a 11,79a. 99.00a 11.SOe 137.29a 

DMS(5%) 9,23 3.07 39.99 1.10 163.69 

CV(~ 27,92 19.19 16,se 10,'75 31,94-

Mtid1.a.a segu i doa por 1.."ro8 dist.int.os d\.f .r.m .nt.r. si. cP < O,O~. 
• \ransformaçao segundo -I x + 0,::7 . 

MONSON & GAINES (1986), t.est.ando os ereit.os da 

adubação com B com o capim Coast.-cross o N.l, observaram 

aument.o no t.eor desse mineral no t.ecido veget.al quando sp· 

aument.ou a dosagem apl i cada: 6 ppm (sem apl i cação de 9) e 

9,9 ppm (4.4 Kg de B/ha). GALLO et alii (1974). avaliando a 

concent.ração desse element.o em diversas rorrageiras. obser-

varam que para aa Y. das amost.ras do Est.ado de São Paulo 

analisadas. a concent.ração de B variou na raixa de 10 a 90 

ppm do mineral. Quando apenas as gramíneas roram analisadas. 

veri1'icou-se que aoY. das amost.ras est.udadas apresent.aram 

ent.re 10 e 20 ppm de B. 
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Logo. os valores ob~idos nes~e ~rabalho encon-

~ram-se den~ro do in~ervalo observado por esses au~ores. 

sendo superiores aos ob~idos por MONSON & GAINES C1996) , 

Quan~o ao acúmulo desse mineral. os valores 

encon~rados nas condiç6es des~e ensaio per~encem à Tabela 

14. observando-se erei~o signirica~ivo CP < 0.05) da idade 

de cor~e, 

A ~igura 17 apresen~a a curva represen~a~i va 

do acúmulo de B. represen~ada por uma equação quadrá~ica. O 

procedimen~o dessa variável acompanhou aquele verificado 

para o acúmulo de ma~éria seca, já que não se observou 

di~erença signi~ica~iva CP < 0,05) para a concen~ração desse 

elemen~o no mat.erial veget.al. O acúmulo máximo de 9 deu-se 

z 
aos 59 dias. correspondendo a 11,05 mg de B/m . 
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Tabela 14 - ..A.cúmulo (mg/mz) dos mieronutrient..as na mat..éria 

seca da plant..a int..eira de Cynodon dactyton (L.) 

Pers. ev. Coast..-eross Ng l, em função da idade. 

Média de quat..ro repet..ições. 

IDADES (DI PS) 
MI CRONUTRI ENTES 

DE CORTE 
S- Cu Mn Zn Fe* APóS 

RESAI XAMENTO mg/m z mg/m Z mg/m Z mg/m Z mg/m Z 

20 5,43e 2,9Sc 49.91b 12. 99abe 99.43b 

30 7,37bc 5,Olbe 66. 79ab 16. 42ab 96.27b 

40 12.90a 5,12b 9O.39a 19,51a 221.16a 

50 9.17ab 4,98bc 98.34a 11.31bc 224.S4a 

50 10.31ab 3.21be 93.02a 11,91be 199, 34ab 

70 11.23ab 10,55a 98.90a 10.33c 123.25ab 

OMS(5}O 4.53 2.14 G7.ae 5.e4 114,52 

CV(%) 10.67 17.98 15.ee 19,ee 15.01 

W4kn.aa segu\.daa por 1. et. rc:.s d\.st. \.nt,aa c:Il.ferem ent.re si. CP < O,O~. 
• t.rc:.nsformc:.çao segundo --I x + 0,5 . 
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Figura 17. Acúmulo de boro C~g/mz) da planta inteira de 
Cynodon dactyton CL.) Pers. cv. Coast-cross N? 1. 
em f'unção da idade. 
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Com relação à nu~rição animal. não ~oi cons~a-

~ada a essencialidade do B. apesar da ocorrência desse 

mi ner al no ~eci do ani mal (UNDERWOOD. 1962). 

4.3.2.2. Cobre 

A Tabela 13 apresen~a os valores para a con-

cen~r ação de Cu no ~eci do vege~al 
o 

do Coas~-cross N. 1 • com 

idades variando en~re 20 e 70 dias, de~ec~ando-se di~erença 

signi~ica~i va (p < O. 05) en~re os cor~es. Foi de~ec~ado um 

grande aumen~o na concen~ração do elemen~o para o cor~e 

realizado aos 70 dias de idade (11,75 ppm). em relação aos 

demais cor~es. provavelmen~e devido à ocorrência de erro 

experimen~al. Neste trabalho, os ~eores de Cu na ma~éria 

seca variaram en~re 3,50 e 11.75 ppm. 

Ao ser realizada análise de regressão dos 

dados encon~rou-se uma equação cúbica (Figura 18). que 

apresen~a como pon~o de concen~ração máxima a idade de 70 

dias e ae concen~ração mínima, 53 dias de crescimen~o. que 

corresponderam a 10,31 e 3,54 mg de Cu/mz• respec~ivamen~e. 
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Cynodon dactyton eL.) Pers. cv. Coasl-cross N~ 1, 
em f'unç~o da idade. 
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GOMIDE 9t aLii C1969) observaram para a culti

var Swannee CC. dactyLorU diminuiç~o significativa CP < 

0,01) nos teores de Cu com a idade, variando de 2S,9 a 16,1 

ppm para as idades de 4 a 36 semanas de crescimento. Os 

autores acrescentaram que os teores de Cu, Mn e Fe encontra

dos mostraram-se suficientes para preencher as exigências 

nutricionais dos animais. 

Também GALLO 9t aLii Cl974) estudando a compo

siç~o mineral da grama Seda CC. dactyLorU. verificaram teor 

médi o de Cu pr6xi mo de 6 ppm. 

KAPPEL 9t alo i i Cl985). estudando as mudanças 

estaci onai s na composi ç~o mi ner aI das cul ti var es Coas tal e 

Alicia CC. dactyz.orU, verificaram aumento significativo no 

teor de Cu ao longo da estaç~o de crescimento CAbril-Agos

to), observando como teor médio. 9 ppm do elemento. com 

cortes a cada 2 semanas. 

Com relaç~o ao acúmulo de Cu. verificou-se 

variaç~o significativa CP < O.OS) entre as idades estudados 

C Tabela 14). Essa var i á vel acompanhou o comportamento 

observado para o teor de Cu. onde se detectou grande aumento 

no acúmulo desse elemento aos 70 dias de crescimento CFigura 

19). 
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Em t.ermos de nut.r i c;ão ani mal, as exi gênci as 

quant.o a esse element.o são, para o eqüinos,10 ppm CNRC. 

1989b) ; par a gado de cor t.e, 8 ppm C NRC. 1984) e par a gado 

leit.eiro. 10 ppm CNRC, 1989a). O capim Coast.-cross N~l, nas 

condic;ões do present.e ensaio. most.rou-se ine~icient.e em 

supr i r adequadament.e os ani mai s em t.er mos de Cu, exceção 

~eit.a ao cort.e realizado aos 70 dias,Cll,75 ppm). No caso do 

gado de cort.e, at.6 a idade de 30 dias o Coast.-cross N?l 

most.rou-se capaz de at.ender às exigências diárias desses 

animais em cobre. 

J 

4.3.2.3. Manganês 

A análise de variância realizada com os valo

res re~erent.e:s ao t.eor de Mn do Coast.-cross N~l não encon

t.rou di~erenc;a signi~icat.iva CP < 0,(6) em t.ermos dessa 

variável. ent.re os cort.es realizados, apresent.ando um int.er

valo de variac;ão de 99,00 a 136,25 ppm da mat.éria seca 

CTabela 13). Para a cult.,ivar Swannee CC. dactyl.orU, GOMIDE 

et ati i Cl969) não verif'icaram t.endência de~inida para o 

t.eor de Mn ent.re as idades de 4 a 36 semanas, oscilando 

ent.re 5e e 75 ppm. 

GALLO et at!! Cl974) encont.raram para a grama 

Seda CC. dactyl.OTU. 91ppm como t.eor médio de Mn, valor est.e 

in~erior aos encont.rados no present.e t.rabalho. KAPPEL et 

al.ii Cl995), com as cult.,ivares Coast.al e Alicia CC. àacty

l.orU. encontraram 111.1 ppm como concent.raçâo média do 
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elemen~o. com cor~es a cada 2 semanas. n~o verificando 

variaç~o significa~i va ao longo da es~aç~o de crescimen~o 

CAbril-Agost.o) . 

o acúmulo de Mn ao longo do ~empo mos~rou 

variaç~o significa~iva CP < 0.05) en~re as idades de cort.e 

es~udadas CTabela 14). sendo que a equaç~o de regressão 

ob~ida apresen~ou-se na forma quadrá~ica. Como niro foi 

observada variaçiro significa~iva CP < O,OS) em ~ermos do 

~eor desse el emen~o, a cur va descr i ~i va do acúmulo de MEl 

CFigura 20) acompanhou a do acúmulo de ma~éria seca, 

apresen~ando. a par~ir dessa equaç~o. valor máximo aos 57 

z 
di as. o que r epr esen~ou um aCÚnlulo de 93 .12 mg de Mn/m . 

As necessidades diárias de Mn de eqüinos CNRC, 

1989b) t de bovi nos de cor ~e C NRC. 1984) e de bovi nos 1 ei ~ei -

ros CNRC. 1989a) s~o at.endidas com cerca de 40 ppm do ele-

ment.o na ma~éria seca. Assim. observou-se que, nas condiç~es 

des~e ~rabalho. foram a~endidas às exigências de Mn dessas 

espécies animais. em ~odas as idades de cor~e es~udadas. 
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4..3.2.4.. Zinco 

A concen~ração de Zn na ma~éria seca do 

Coas~-cross N~l decresceu signirica~ivamen~e CP < 0,05) com 

a idade de cor~e CTabela 13). Nes~e experimen~o. os valores 

encon~rados para o elemen~o variaram de 35,25 a 11.50 ppm. 

dos 20 aos 70 dias de idade. ~raduzindo-se por uma regressão 

linear CFigura 21); houve, port.ant.o. diminuição dos ~eores 

de Zn com o t.empo. GALLO et atii Cl974) encont.raram o valor 

médi o de 26 ppm par a o Zn quando aval i ar am os ~eor es de 

macro e micronu~rien~es da grama Seda CC. dactytorU. 

GOMIDE et atii C1959) ao avaliarem o compor-

~amen~o do ~eor de Zn com o avanço da ma~uridade para a 

cul~ivar Swannee CC. dactyton:>, não observaram ef'ei~o signi-

f'ica~ivo da idade en~re 4 e 3e semanas, ~endo a concen~ração 

desse elemen~o apresen~ado variação de 24,6 a 42,1 ppm. 

Também o acúmulo de Zn com a mat.uridade 

most.rou variação signirica~iva CP < O.OS). A equação carac-

~erls~ica desses dados comportou- se na f'orma cúbi~a CFigura 

22). apresent.ando acúmulo máximo aos 33 dias e mínimo aos 66 

dias de idade. o que signif'icou um acúmulo de 17.34 e 9.99 

z mg de Zn/m , respecti vamen~e. 
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o comportamento na rorma cúbica. observado pa

ra o acúmmo de Zn. pode ser explicado pela estabilização 

ocorrida tanto para as concentrações do elemento como para a 

produção de matéria seca nos últimos t.rês cort.es. 

Segundo NRC Cl989b). as exigências diárias de 

Zn de eqüinos são de 40 ppm; d. bovinos de corte. 30 ppm 

C NRC. 1994) e bovi nos 1 ei tei r os. 40ppm C NRC. 1989a.) . Assi m 

sendo. em nenhuma das idades amost.radas. roram satisreit.as 

as exigências diárias desse element.o para gado lei t.eiro. e 

eqüinos. havendo port.ant.o, necessidade de suplement.ação. Já 

no caso de bovinos de corte. as idades de GO e 30 dias 

mostraram-se adequadas no rornecimento de Zn aos animais. 

4.3.2.5. Ferro 

A análise de variânciarealizada não apontou 

direrença signiricat.iva CP < 0,060 para a concentração de Fe 

entre as idades de cort.e estudadas. observando-se. ent.re GO 

e 70 dias de crescimento. vari..ação de 137.25 a 298,00 ppm do 

element.o CTabela 13). 

GOMIDE et a! i i Clge9) observaram para Swannee 

CC. dactll!On). ent.re 4 e 36 semanas de idade, os t.eores de 

224 a 157 ppm de Fe. Também GALLO et a!ii Cl974), avaliando 

a composição mineral da grama Seda CC. dactll!On). veririca-

ram le3 ppm de Fe como teor médio do element.o. Assim. as 

concent.rações de Fe veriricados nest.e trabalho para o Coast

o 
cross N.l encontram-se próximas daquelas observadas em 
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outras cultivares de Cynodon dacty~on. 

Em termos do acúmulo de Fe. este most.rou-se 

inFluenciado pela idade de cort.e CP < O,OS), como veri~ica-

se na Tabel a 14. 

A curva descritiva do acúmulo de Fe encont.ra-

se na Figura 23, t.raduzindo-se por uma equação quadrát.ica e 

apresent.ando como pont.o de acúmulo máximo a idade de 49 

dias. correspondendo a um acúmulo de 208,44 mg de Fe/mz. 

Para t.odas as idades de cort.e amest.radas, o 

o Coast-cross N.1, neste ensaio, apresent.ou concentraçeses de 

Fe acima das necessárias para atender às exigências diárias 

de eqüinos, SOppm CNRC. 1989b), de bovinos de cort.e. SO ppm 

CNRC, 1984) e de bovinos leit.eiros, se ppm CNRC. 19S9a). 
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Figura 23. Acúmulo de ~erro C~/mz) da plan~a in~eira de 
o Cynon dactyton CL.J Pers. cv. Coas~-cross N. 1. 

em função da idade. 
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s. CONSXDERACõES GERAIS 

- A produção de matéria seca do Coast-cross N9 1 apresen

tou valor máximo de 9,17 t/ha, para o corte realizado 

aos 60 dias de crescimento. 

Os macron~rientes N. P, K. Ca e Mg apresentaram acúmu

lo máximo aos 40 dias de idade, o que correspondeu a 

174,9 kg N/ha. 15.8 Kg P/ha, 132.3 Kg K/ha, 18.1 kg 

Ca/ha e 26, ao k g Mg/ha. 

Em termos de acúmulo má~mo, o boro apresentou valor de 

129,0 g/ha aos 40 dias. o Cu de 106,5 g/ha aos 70 dias, 

o Mn de 930,2 g/ha aos eo dias, o Zn de lSS,l g/ha aos 

40 dias e o Fe de 2246,40 g/ha aos 50 dias. 

o resultado da associação dos valores de produção e di

gestibilidade da matéria seca mostrou-se em nível ade

quado. no período de 30 a 40 dias de crescimento. suge

rindo, portanto, ser essa a época mais adequada ao cor

te do Coast-cross N9 1. nas condições do presente expe

rimento. 
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8. CONCLUSOES 

Os r esul t.ados ver i f' i cados nest.e exper i ment.o 

permit.iram est.abelecer as seguint.es conclusões: 

A produção de mat.éria seca do Coast.-cross N?l aument.ou 

segundo regressão quadrát.ica. est.abilizando signif'ica-

t.i vament.e a part.ir dos 40 dias e apresent.ando valor 

máximo aos 60 dias de cresciment.o. 

o coef'icient.e de digest.ibilidade nin vi tro" da mat.éria 

seca decresceu segundo regressão quadrát.i ca. apresen-

t.ando valor máximo aos 20 dias e mínimo aos 70 dias de 

idade. Em t.ermos de nut.rição animal. verif'icou-se que, 

no int.ervalo de 30 a 40 dias de cr~ciment.o. o Coast.-

o cross N.l most.rou-se adequado no que se ref'ere à diges-

t.ibilidade e produção de mat.éria seca. 

Os valores de f'ibra det.ergent.e neut.ro e f'ibra det.ergen-

t.e ácido aument.aram segundo regressões quadrát.icas. 

ver i f' i cando-se valor máxi mo aos 70 di as de idade. 
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As concentrações dos macronutr i entes ni trogêni o. po

tássio. cálcio. magnésio e enxofre sofreram decréscimo 

linear entre 20 e 70 dias de crescimento. A concen

tração de fósforo diminuiu segundo regressão quadráti

ca, no mesmo período. 

Todos os macronutrientes apresentaram concentração má

xima aos 20 dias de idade. 

Os macronutrientes nitrogênio, fósforo. potássio, cál

cio e magnésio apresentaram acúmulo máximo aos 40 dias 

de crescimento. exceção feita ao enxofre. cujo acúmulo 

não variou significativamente entre as idades de corte 

est.abelecidas. 

As concentrações dos micronutrientes boro, manganês e 

ferro não apresentaram diferença significativa entre 20 

e 70 dias de idade. A concentração de zinco decresceu 

linearmente. apresentando valor máximo aos 20 dias e a 

de cobre apresentou comportamento na forma cúbica, com 

valor máximo aos 70 dias de crescimento. 

o acúmulo máximo dos micronutrientes boro e zinco ocor

reu aos 40 dias de cresciment.o, do ferro aos 50 dias, 

do manganês aos 60 dias e do cobre aos 70 dias. 
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