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ESTABELECIIVIENTO DE PARÂMETROS AGRONÔl\lICOS 
PARA O MANEJO E EFICIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE Pall;cllm 
max;mllm Jacq. cv TANZÂNIA 1 SOB PASTEJO ROT ACIONADO. 

RESUMO 

Autor: PAULO TOSI 
Orientador: Prof. Dr. MOACYR CORSI 

o presente trabalho teve por objetivo estabelecer alguns 

parâmetros para nortear o método de pastejo rotacionado do 

cultivar Tanzânia 1 (Panícum maxímum), utilizando-se um ciclo de 

pastejo de 36 dias (33 dias de descanso e 3 dias de ocupação) 

durante o período das "águas" (2 7/11/96 à 28/04/97) e 72 dias (66 

dias de descanso e 6 dias de ocupação) durante o período da "seca" 

(29/04/97 à 30/11/97). 

O experimento foi conduzido no Centro de Pesquisa de 

Pecuária do Sudeste - Embrapa, município de São Carlos - SP 

(latitude 22° 01' S, longitude 47° 53'W e altitude de 854 m), em 

uma área de 8 ha em solo cl assificado como Latossolo Vermelho 

Amarelo. A área foi dividida em 13 piquetes de 6200 m2
, 

reservando-se uma área central de 1200 m2 para acesso ao saleiro e 

ao bebedouro. 

A adubação de cada piquete foi feita em cobertura logo após 

o pastejo, que era realizado até que a planta forrageira apresentasse 

uma altura de resíduo de 35-40cm. A lotação animal era regulada 

pela adição ou retirada de animais da área experimental. Foram 

utilizados dois lotes de animais machos puros da raça Canchim 
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com peso médio inicial de 338 e 258 kg no período do "águas" e 

"seca", respectivamente. 

A adubação foi realizada no período das "águas" (dezembro à 

abril), utilizando-se a fórmula 20-05-20 na quantidade de 400 kg 

ha- I ou seja utilizou-se 320 kg N ha- I ano-I. 

Avaliaram-se as seguintes variáveis, que foram submetidas 

cálculos de estatística descritiva: produção de matéria seca, taxa de 

acúmulo de matéria seca, porcentagem de matéria seca, 

digestibilidade verdadeira "in vitro" da matéria seca, fibra em 

detergente neutro, proteína bruta, ganho de peso vivo, densidade 

populacional de perfilhos, aparecimento, mortalidade e 

sobrevivência de perfilhos, perdas de pastejo, taxa de alongamento 

foliar, taxa de alongamento de hastes, taxa de senescência, número 

de folhas vivas por perfilho, taxa de aparecimento de folhas. 

A produção de matéria seca obtida durante as "águas" e 

"seca" foi de 23,6 e 5,9 t MS ha- I, o que permitiu uma lotação 

média de 6,6 e 2,7 UA ha- I
, respectivamente. A taxa de acúmulo de 

matéria seca atingiu o máximo de 183 kg MS ha- I dia- I no mês de 

janeiro, apresentando uma redução nos períodos subsequentes com 

um mínimo de 23 kg MS ha- 1 dia- 1 no período de agosto e 

setembro, demonstrando acentuada estacionalidade de produção. 

A forragem apresentou uma perda de qualidade no período da 

"seca". A porcentagem de matéria seca apresentou uma variação 

entre 22 e 240/0, apresentando os valores maiores no período de 

junho a setembro. 

As perdas pelo pastejo apresentaram uma evidente 

estacionalidade, apresentando valores superIores nos pastejos 
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realizados nas "águas", atingindo a perda máxima de 1905 kg MS 

ha- I no pastejo realizado em fevereiro. 

N a avaliação de densidade populacional de perfilhos, obteve

se valores relativamente menores nos pastejos iniciais (pastejo 1 ao 

3), oscilando entre 415 a 429 perfilhos m -2 no período 

experimental. Houve uma variabilidade nas categorias de perfilhos 

que compõem a população da pastagem, devido a queda nas taxas 

de aparecimento no período da "seca". Concluiu-se que sena 

importante determinar qual a categoria de perfilhos responsável 

pela maior parte da produção e basear o manejo no comportamento 

desta. 

A taxa média de alongamento de folhas foi de 4,11 e 1,28 cm 

folha- 1 dia-I, para as "águas" e "seca", respectivamente. A taxa de 

senescência média no período do "verão" foi de 0,4 cm dia- 1 e 

praticamente nula no "inverno". A taxa de acúmulo de matéria seca 

a partir da avaliação de fluxo de tecidos apresentou resultados 

satisfatórios, quando comparados aos dados de corte da forragem, 

já que as curvas apresentaram a mesma tendência. O número de 

folhas VIvas por perfilho se manteve constante durante o ano, 

apresentando uma média de 4,0 com exceção do período de 

03/07/97 à 14/09/97 que apresentou 2,7 folhas vivas perfilho-I. Há 

uma regularidade no aparecimento de folhas novas, com médias 

oscilando entre 10,2 e 12 dias folha-I durante o ano. Entretanto o 

período entre 27/04/97 à 14/09/97 apresentou as maiores médias, 

atingindo o valor máximo de 55 dias folha-I. 

O ganho de peso VIVO médio obtido com os bovinos foi de 

0,82 e 0,53 kg animar I dia- 1 e a produtividade foi de 910 e 460 kg 
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PV ha- l nos períodos das "águas" e "seca", respectivamente, sendo 

considerados excelentes. 

O sistema de pastejo intensivo do capIm Tanzânia 1 

apresentou viabilidade econômica, com um lucro estimado de 

US$530,04 ha- I ano-I. 
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ESTABLISBMENT OF AGRONOMIC PARAMETERS FOR EFFICIENT 
UTILIZA TION AND MANEGEMENT OF Panicum maximum Jacq. cv 

TANZANIA 1 UNDERROTACIONALGRAZING 

SUMMARY 

Author: PAULO TOSI 
Adviser: Prof Dr. MOACYR CORSI 

This work was carried out to establish grazing manegement 

parameters of Tanzania (Panicum maximum) grass under rotational 

grazing. The grazing cicIe was 36 days (33 days rest and 3 days 

grazing) during the 1996/1997 wet season (27 Nov. to 28 April) 

and 72 days (66 days rest and 6 days grazing) during the 1997 dry 

season (29 April to 30 Nov.). 

The experiment was conducted at the Southeast Livestock 

Research Center -EMBRAP A, in São Carlos - SP (22°01' S, 

47°53 'W,of 854m above sea leveI). The experimental area was on 8 

ha of a yellow red latosol divided in 13 paddocks of 6200 m2
. A 

central area of 1200 m2 was common to all paddocks for water and 

mineral suppIementation to the animaIs. 

Each paddock was top dressed after each grazing with a post

grazing height of 35-40 cm. Stocking rate was adjusted using the 

"put-and-take" method. Two 10ts of pure Canchim steers with an 

ínitial average live weight of 338 and 258 kg (for the summer and 

wínter groups, respectively) were used. 
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The fertilization consisted of 320 kg N ha- 1 year- l applied 

during the wet season (December - April), using a 20 - 05 - 20 

formula. 

The variables were analyzed by descriptive statistics. The 

following responses were evaluated: dry matter production, dry 

matter accumulation rate, dry matter percentage, in vitro dry 

matter digestibility, neutral detergent fiber content, crude protein 

content, animal live weight gain, tiller population density, tiller 

death, tiller appearance, losses of herbage due to grazing, leaf 

elongation rates, stem elongation rates, senescence rate, number of 

live leaves per tiller and leaf appearance rates. 

Total herbage accumulated during "wet" and "dry" seasons, 

was 23,6 and 5.9 t of dry matter ha- l
, which allowed average 

carrying capacities of 6.6 and 2.7 AV ha- l , respectively. Herbage 

accumulation rates reached a maximum of 183 kg of DM ha- 1 day-l 

in January, and a minimum of 23 kg DM ha- l day-l in August and 

September. 

The 10ss of herbage due to grazlng showed a seasonal 

pattern, with higher values during the wet period, and a maximum 

loss of 1905 kg DM ha- 1 in February. 

Tiller population density was lowest at the beginning of the 

experimental period (grazing 1 to 3), reaching values between 415 

and 429 tillers m-2
. There was variability among tiller categories 

when tiller population and weight were considered. lt was 

concluded that there is a need to determine which tiller category is 

the most important for dry matter production in order to determine 

the management strategy based on this tiller category. 
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The average leaf elongation rate was 4.11 and 1.28 cm learl 

day-l during the wet and the dry seasons, respectively. The 

senescence rate during the wet season was 0.4 cm day-l and there 

was no senescence during the dry season. Herbage accumulation 

rate calculated from the tissue flow data presented satisfactory 

results when compared to forage harvested, since the herbage 

accumulation curves showed the same trend. The number of live 

leaves per tiller remained constant throughout the year showing an 

average of 4.0 leaves per tiller, except during the period from July 

3 to September 17, 2.7 leaves per tilIer. Leaf appearance rates, 

ranged from 10.2 and 12 days per leaf. However during the period 

27/04/97 to 14/09/97 high values of leaf appearance rate were 

observed, reaching 55 days per leaf. 

The average animal live weight gam was 0.82 and 0.53 kg 

day-l during the wet and dry seasons, respectively. The live weight 

gain per hectare was 910 and 460 kg during wet and dry seasons, 

respectively. 

The intensive Canchin/Tanzania 1 grass grazlng system 

showed economic viability with a profit estimated in US$ 530.04 

ha- l year- l
. 



1 INTRODUÇÃO 

o P. maxímum sempre despertou muito interesse entre 

pesquisadores e pecuaristas, 

produtividade e quaiidade da 

provavelmente devido à alta 

forragem. Todavia, se não são 

observadas algumas técnicas de manejo, essas pastagens se degradam 

rapidamente e o colonião dá lugar para espécies de hábito prostrado, 

geralmente menos exigentes e mais resistentes ao manejo inadequado, 

porém, de menor potencial de produção. 

As gramíneas do gênero Panicum têm sido umas das principais 

forrageiras cultivadas no Brasil (Furlan, 1969). Segundo Carriel et 

aI. (1979) há três décadas ocupava 32o/~ da área das pastagens no 

Estado de São Paulo. Atualmente estimou-se uma ocupação de apenas 

5°/ó da mesma área (São Paulo, 1997). 

Recentemente aumentou o interesse pela utilização do P. 

maximum em função da liberação de novos cultivares por diversos 

órgãos de pesquisa do Brasil, tais como o Tanzânia 1, Tobiatã, IZ-1, 

Mombaça, Vencedor e Centauro que apresentam alto potencial 

produtivo. 

Corsi (1988) apontou o ressurgimento do interesse pelo capIm 

coionião, através de novos cultivares, lançados pelos institutos de 
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pesquisas, como um fato histórico, desde que acompanhado de novos 

critérios de exploração e manejo dessa importante espécie forrageira. 

Entretanto, é de fundamental importância que os princípios de 

manejo sejam conhecidos e praticados para que as espécies e 

cultivares de Panicum possam se manter produtivos e persistentes nas 

pastagens (Rodrigues & Reis, 1995). 

Para se explorar o potencial da espeCle forrageira, visando 

elevados índices de produtividade animal, é necessário que se adote 

técnicas de manejo adequadas á cada espécie Para isso, torna-se 

necessário o conhecimento das alterações morfo-fisiológicas que 

interferem na produtividade agronômica da planta forrageira durante 

o ciclo de pastejo. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Produtividade 

As variedades de capIm Panicum têm elevado potencial de 

produção, podendo ser destacadas pela alta produtividade de matéria 

seca durante o ano, atingindo níveis máximos de produção de 53 t 

MS ha- l
, sendo que a média de produtividade poderia ser estabelecida 

entre 20 - 30 t MS ha- I ano- l (Usberti Filho, 1987). 

Iljin (1958) realizou experimentos de adubação do capIm 

Colonião (Panicum maximum, Jacq) efetuando cortes aos 37 dias 

(pré-floração), aos 68 dias (floração), e aos 128 dias (frutificação) e 

obteve produções até cinco vezes maiores que a testemunha sem 

adubo. A maior produção foi obtida com 128 dias de vegetação (93 t 

MS ha- l ano-I), mediante a aplicação de nitrogênio e fósforo, além de 

micro-elementos (Mg, Zn, Cu, B). 

Vicente-Chandler et aI. (1962) comparando várias forrageiras 

tropicais em Porto Rico, obtiveram a melhor produção com capim 

Colonião (31 t MS ha-! ano-I) utilizando um intervalo entre cortes de 

60 dias e aplicação de adubos nitrogenados na taxa de 800 kg de N 

ha- l ano-I. 



Savidan et aI. (l99Ô) e Jank et aI. (1994), comparando 25 

acessos selecionados de Panicum maximum conseguiram produções 

médias e máximas, respectivamente, entre as melhores variedades de 

Panicum, de 36 tono e 44 tono MS ha- l ano- 1 nas áreas não adubadas, 

e 44 tono e 53 tono MS ha- I ano- 1 nas áreas que receberam 1,5 t ha- i 

de calcário dolomítico, 8ÔÔ kg ha- 1 de super fosfato simples, 13ô kg 

ha- 1 de KCI, 4Ô kg ha- 1 de FTE-BR 16 e 1 ÔÔ kg ha- 1 de uréia após o 

corte de uniformização. Os mesmos autores ainda relataram que cerca 

de 58% dos acessos estudados foram melhores do que o capim 

Colonião quando as áreas não foram adubadas. Entretanto, nas áreas 

adubadas, 47~ó dos acessos estudados tiveram uma produção superior 

ao Colonião. 

Usbertti Filho (1987) através de ensaIOS de competição entre 

cultivares de Panicum realizados em Araçatuba-SP e Mococa-SP nos 

anos agrícolas de 1982/83 e 1983/84, observou que o cultivar 

Centauro produziu 30,5 t MS ha- l ano- I representando um acréscimo 

de 113% acima do cultivar coloninho usado como controle. O manejo 

do Centauro neste trabalho foi efetuado através de cinco cortes 

realizados a intervalos de 45 dias e na altura de 1 Ô cm do solo. A 

adubação foi de 2ôO kg N ha- l ano- l subdivididos após cada corte. 

Savidan et aI. (199Ô) compararam 156 acessos de Panicum e 

constataram que o Mombaça produziu 280/0 mais que o Tanzânia 1 e 

2,3 vezes mais do que o Colonião, e que o Tanzânia 1 produziu cerca 

de 80% mais do que o Colonião. As produções de matéria seca total 

foram de 14,3; 25,6; e 32,9 t MS ha- I ano- l para os capins Colonião, 

Tanzânia 1 e Mombaça, respectivamente. 
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Jank et aI. (1994) comparando as diferenças entre as cultivares 

Tanzània 1, Mombaça, Tobiatã e Colonião, observaram a 

superioridade dos três cultivares em relação ao Colonião para todas 

as características avaliadas, exceto a produção de sementes do 

cultivar Mombaça. As produções de matéria seca para o Tanzània 1, 

Mombaça e Tobiatã foram, respectivamente, de 86o/ó, 136°/ó e 96°/ó 

maiores do que aquela do Colonião. 

Savidan et al.( 1990) e Jank et aI. (1994) relataram que o capIm 

Colonião, quando adubado, produz 1,9 vezes mais do que quando não 

adubado. 

2.2 Estacionalidade 

Recentemente, grande número de cultivares da espécie 

P. maximum foram lançados comercialmente por diversos órgãos de 

pesquisa do Brasil, sendo que alguns deles compõem, no presente, 

expressiva área de produção de pastagens. Apesar de consegUIr-se 

selecionar materiais genéticos cujas produções de matéria seca são 

muito maiores do que as obtidas pela variedade colonião, ainda não 

se conseguiu resolver o problema da estacionalidade de produção 

dessas plantas forrageiras (Jank et aI., 1994). Esses autores 

determinaram que os 25 acessos mais produtivos não apresentaram 

estacionalidade de produção favorável e registraram para o inverno 

produções que vanaram entre 5 e 13o/ó da produção anual. 

Concluíram que, devido à correlação negativa entre estacionalidade 

de produção e a produção de matéria seca foliar, pode ser difícil a 
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seleção de plantas com alta produtividade de matéria seca com 

pequena estacionalidade. 

O sistema de manejo das pastagens no Brasil é, em grande 

parte, caracterizado pelo "pastejo" contínuo, com lotação animal 

determinada pela produtividade da forragem no período de escassez 

de produção. O uso dessas pastagens, sem alimentação suplementar 

durante o período crítico de produção das plantas forrageira, é feito 

com pressão de pastejo muito elevada no início do período de 

crescimento (verão), quando ocorre a rebrota das pastagens. Após 

esse período, a pressão é muito leve, permitindo ao animal elevada 

seletividade, o que provoca um pastejo desuniforme, degradação e 

perdas durante o pastejo (Corsi, 1988). 

Pedreira (1973), estudando o crescimento estacionaI de vários 

capins durante os anos agrícolas de 1965/66 à 1969/70, obteve as 

produções médias anuais de Colonião entre 8,8 e 13,4 t MS ha-! ano- l 

e observou que a produção média de matéria seca do inverno 

correspondeu a cerca de 9% da produção anual. 

O estabelecimento de pastagens com ecotipos supenores para a 

produção de matéria seca no período seco pode permitir aumentos 

significativos na lotação das pastagens, mas não resolve os 

problemas decorrentes da estacionalidade de produção, ou seja, a 

lotação animal nas pastagens estabelecida pelos níveis mais baixos 

de produtividade da forragem, a ocorrência de pastejo desuniforme, o 

aparecimento de áreas super pastejadas que se transformam em focos 

de degradação, e o aparecimento de áreas sub-pastejadas, 

ocasionando grandes perdas (Corsi, 1988). 
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2.3 Adubação 

o nível de fertilidade do solo para exploração de pastagens é 

um dos principais fatores que interferem no nível de produção e 

qualidade da forragem (Corsi & Nussio, 1993). A correção e ajuste 

nos níveis dos nutrientes do solo, tanto macro quanto 

microelementos, assume importância fundamental e deve ser prática 

considerada indispensável para a exploração racional das plantas 

forrageiras (Corsi & Nussio, 1993). Além desse aspecto relacionado 

aos níveis de nutrientes, deve-se também observar a relação entre 

eles, de modo que a adubação correta das pastagens figura como 

tecnologia complexa e indispensável para a manutenção de elevada 

produtividade das plantas forrageiras. 

Alguns trabalhos sugerem que as correções de fertilidade sejam 

feitas para atingir-se níveis de saturação por bases da ordem de 40% 

para as plantas sob pastejo (Werner, 1995), condição esta 

considerada insatisfatória se o objetivo é maximizar e otimizar a 

resposta das plantas forrageiras às práticas de fertilização, uma vez 

que os níveis ideais indicados por outros pesquisadores gIram em 

torno de 60-70o/ó (Corsi & Nussio, 1993). A adubação fosfatada, 

juntamente com adequação dos níveis de saturação por bases 

trocáveis do solo, assume papel fundamental no estabelecimento de 

condições ótimas para se atingir o potencial de produtividade dos 

solos de baixa fertilidade, como são em geral, os solos tropicais. 

Para o início de trabalho de pastejo intensivo, especialmente em 
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solos de baixa fertilidade, recomenda-se elevar o teor de fósforo para 

cerca de 10 ppm (Corsi & Nussio, 1993). 

A comparação dos efeitos do fósforo na formação da pastagem 

e em pasto estabelecido de capim-colonião num solo Podzólico 

Vermelho-Amarelo com teor muito baixo de fósforo foi realizada por 

Monteiro & Werner (1977). Esses autores verificaram que o fósforo 

foi indispensável ao adequado estabelecimento da grammea, 

enquanto que, no pasto formado, a aplicação de superfosfato simples 

(500 kg ha-!) resultou em um aumento de 20o/ó na produção anual de 

matéria seca de capim. 

Corrêa (1991) cultivou o capIm colonião utilizando solo com 

teor muito baixo de fósforo e constatou respostas expressivas à 

adubação fosfatada em termos de produção de matéria seca, 

perfilhamento e teor de fósforo na forrageira. Nesse experimento o 

autor determinou que houve necessidade de aplicar entre 110 e 300 

kg ha- j de P20 5 para obter-se cerca de 90% da produção máxima. 

Gomide (1975) mostrou que o emprego de 40 kg P20 5 ha- 1
, no 

sulco de semeadura de capim Colonião, resultou num acréscimo de 

46% na produção de matéria seca desta forrageira. 

Trabalhos de pesquisa de Martinez (1980) e Monteiro (1990) 

demonstraram que níveis críticos de fósforo no solo para assegurar 

máxima resposta das plantas forrageiras estava em torno, de 20-30 

ppm. 

o nitrogênio é, sem dúvida, um dos elementos mais ausentes no 

solo e possui papel fundamental na modulação das respostas às 

adubações pelas plantas. A maior eficiência em seu uso, assim como 

as melhores respostas em termos de produção, somente ocorrerão 
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quando os demais nutrientes encontrarem-se em equilíbrio na solução 

do solo de forma a gerar um ambiente ótimo para os processos de 

absorção por parte da planta. As adubações nitrogenadas devem ser 

parceladas durante o período das águas com o objetivo de melhorar a 

eficiência de utilização pela planta. Após a eliminação do meristema 

apical pelo corte ou pastejo, a produção de matéria seca é 

determinada pela expansão das folhas, a qual depende das condições 

climáticas e disponibilidade de nitrogênio, justificando, deste modo, 

a adubação com nitrogênio imediatamente após o corte. (Corsi & 

Nussio, 1993). 

Caro - Costa & Vicente Chandler (1961) testando diferentes 

tipos de adubação, obtiveram aumento de rendimento da forragem 

com adubações de até 450 kg N ha- I ano-I. 

Favoreto et aI. (1988) empregaram níveis de nitrogênio de O; 50 

e 100 kg ha- I em capim Colonião, avaliando as respostas em termos 

de produção de matéria seca durante o período de verão (N ovembro

Março). Constataram aumento significativo na produção de matéria 

seca e determinaram que as taxas de acúmulo de matéria seca do 

capIm aumentaram de 47 para 68 e 83 kg ha- l dia-I com os 

respectivos incrementos das doses desse nutriente. 

Encontra-se na literatura correlação linear entre a produção de 

matéria seca e o nível de adubação nitrogenada até doses de 400 a 

800 kg N ha- I ano-I, sendo a eficiência de resposta variável entre 40 

e 70 kg MS kg- 1 de N aplicado. Dessa forma, se a demanda for 

dimensionada e considerando-se perdas por pastejo, pode-se calcular 

a quantidade de nitrogênio a ser utilizada (Corsi & Nussio, 1993). 
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Gomide (1984) apresentou resultados de vários experimentos 

com capim colonião em que a eficiência de conversão de nitrogênio 

em produção de matéria seca atingiu até 32 kg MS kg- 1 de N. 

A aplicação de nitrogênio (150 kg ha- I ano -I) em uma área com 

capim colonião, foi realizada por Monteiro & Werner (1977), que 

obtiveram aumento significativo na produção de matéria seca durante 

o ano. Dos resultados apresentados pôde-se verificar que, na média 

de cinco períodos de crescimento avaliados durante todo o ano, a 

taxa de acúmulo de matéria seca do capim aumentou de 14 para 31 kg 

MS ha- 1 dia- l como conseqüência da adubação nitrogenada. Também, 

a relação entre quilogramas de matéria seca do capim por quilograma 

de nitrogênio aplicado foi de 27,9. 

Monteiro & Werner (1994) discutiram vários aspectos 

relacionados à reciclagem do potássio em áreas submetidas a pastejo, 

considerando excreções animais, retorno através da reciclagem de 

partes das plantas forrageiras e da contribuição da suplementação 

alimentar dos animais. A recomendação de adubação com potássio 

para pastagens com Panicum tem sido feita com base na análise de 

solo. Na formação da pastagem, quando o teor de potássio trocável 

no solo é muito baixo, aconselha-se a aplicação de 60 kg K20 ha- l
. 

Para pastagens formadas os níveis de adubação são de 60 ou 30 kg 

ha- l
, para casos de teores muito baixo/baixo ou médio, 

respectivamente. 

Por outro lado, o nível de adubação com potássio também é 

recomendado com base na CTC do solo. Assim, Corsi & Nussio 

(1993) indicaram que a adubação potássica deveria ser no sentido de 

atingir 4% de potássio na eTC. 



11 

Para efeito de cálculos para recomendação de adubação, pode

se considerar que entre 30 a 50% do K é reciclado sob pastejo (Corsi 

& Nussio, 1993). 

2.4 Perfilhamento 

Pastagens de Panicum de alta produtividade parecem requerer, 

para o sucesso do manejo, o uso do "sistema" rotacionado ou, pelo 

menos, o "sistema" alternado de uso do pasto. Esse fato se deve à 

característica de perfilhamento dessa planta (Corsi, 1984b). 

Certamente o manejo de pastagem baseado no perfilhamento 

deve ser estudado para o Panicum, uma vez que este princípio de 

manejo permite a exploração dessa planta através de elevados níveis 

de fertilidade do solo, com perdas baixas, isto é, elevada eficiência 

de pastejo e boa qualidade de forragem disponível. (Corsi & Santos, 

1995). 

Hodgson (1990) entende que o perfilho é a unidade básica da 

produção de gramíneas. Este tem a capacidade para desenvolver 

novas gerações de perfilhos oriundos de cada uma de suas folhas 

individuais. 

Durante o crescimento de uma pastagem, a produção de matéria 

seca aumenta devido ao aumento no peso e no número dos perfilhos 

Dourat et aI. (1980) citados por Rodrigues & Reis (1995). 

Boonman (1971) e Loch (1980) mostraram que o máximo de 

perfilhamento ocorre durante a fase inicial do crescimento 

vegetativo. 
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Corsi (1984a) determinou que a gramínea Panicum maximum 

desenvolveu todos os perfilhos até 8 dias após o corte, sendo que foi 

insignificante o número de perfilhos após o 16° dia. 

A produção de novos perfilhos é normalmente um processo 

intermitente que pode ser disparado pela desfolha das plantas e, 

consequentemente, melhoria da iluminação na base do pasto 

(Hodgson, 1990). Perfilhos individuais têm um determinado tempo de 

vida que pode ser de mais de um ano ou apenas algumas semanas. 

Assim, para a população poder ser mantida, existe a necessidade de 

substituição contínua para a perenização do pasto (Hodgson, 1990). 

Gomide et al.(l979) comentaram sobre a importância do peso 

dos perfilhos na produção de matéria seca do capim Colonião, 

relatando que a eliminação de 1/3 dos meristemas apicais foi 

suficiente para provocar redução significativa no vigor da rebrota 

dessa planta. Reveste-se de importância o cuidado de preservar os 

meristemas apicais de capins do gênero Panicum em determinadas 

épocas do ano devido ao fato de que o perfilhamento pode ser 

prejudicado por condições climáticas e/ou edáficas. Neste caso, a 

produção de matéria seca dependeria dos perfilhos existentes que, 

para se manterem VIVOS, não poderiam ter seu meristema apical 

decapitado. 

O capim colonião representa uma espécie forrageira com baixo 

potencial de perfilhamento, como determinaram Nascimento et aI. 

(1980) citados por Corsi (1988), concluindo que deve requerer um 

manejo que preserve seus meristemas apicais. Explica-se desse modo 

a preferência por espécies forrageiras tardias, aquelas que elevam o 
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meristema somente no final da estação de crescimento, como o 

Tobiatã. Corsi (1988) relata as limitações do manejo das pastagens, 

baseado na preservação do meristema apical em pastagens de alta 

produtividade, pOIS o emprego de adubações para manter a 

produtividade elevada, provoca a elevação do meristema apical e sua 

eliminação durante o pastejo. Produtividades elevadas podem ser 

obtidas com plantas de reduzida capacidade de perfilhamento, desde 

que sejam exploradas através do peso dos perfilhos. A exploração 

dessa característica, no entanto, exige maiores períodos de descanso, 

que nem sempre são desejáveis devido à senescência da forragem, 

aumento nas perdas e declínio na qualidade (Coesi, 1988). 

Corsi (1984a), trabalhando com Panicum maximum, demonstrou 

que adubações, principalmente nitrogenadas, concorreram para 

acelerar a elongação das hastes, observando que, quando as 

desfolhações ocorreram a cada três semanas, a porcentagem de 

meristemas apicais eliminados aumentava de 32,80/0 para 62,2% nas 

plantas adubadas com níveis baixos e altos de nitrogênio, 

respectivamente. Para o intervalo de CInco semanas entre 

desfolhações esses valores eram de 64,5% e 89,1 respectivamente, 

para os níveis baixos e altos de adubações com nitrogênio. 

Estudo de crescimento contínuo de gramíneas tropicais revelou 

que o número de perfilhos caIU com o avanço da idade da planta, 

queda essa que devida à competição entre os perfilhos por luz 

(Andrade,1987). 

Singh & Chatterjee (1968) afirmaram que os fatores de 

crescimento como luz, temperatura e umidade, são essenCIaIS para o 

perfilhamento, porém, com a contínua disponibilidade desses fatores, 
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ocorre o alongamento e desenvolvimento desses perfilhos que 

resultam numa redução da atividade de perfilhamento da planta. 

Pedreira (1975) relatou que o perfilhamento ocorre de forma 

estacionaI, sendo baixo no terço final de verão, atribuído ao 

sombreamento verificado na base da planta e pela dominância apical 

desses perfilhos. A atividade de perfilhamento também é baixa em 

meados de maio devido ao florescimento. 

Pedreira (1965/66) citado por Pedreira (1972) registrou para o 

capim colonião em crescimento contínuo, 312; 243; 109; 93; 83; 111 

e 68 perfilhos m- 2
, respectivamente para as idades de 26; 50; 68; 89; 

110; 132 e 156 dias de crescimento, observando queda acentuada do 

número de perfilhos com a idade da planta forrageira. 

Pedreira (1973), em trabalho sobre a estacionalidade de 

produção de matéria seca de cinco gramíneas forrageiras, verificou 

que no capim Colonião o número de perfilhos no verão não era 

estatisticamente diferente do número de perfilhos no Inverno. 

Todavia, o peso individual dos perfilhos no verão era superior ao 

peso observado durante o inverno. Essa situação levou o autor a 

sugerIr que, para o capIm colonião, a produtividade estava 

relacionada com o peso individual de cada perfilho e não com o seu 

número. 

Hodgson (1990) relatou que uma maIOr densidade de perfilhos 

corresponde um menor peso por perfilho e uma menor taxa de 

alongamento das folhas. 

Corsi (1988) sugere que o manejo de pastagens de alta 

produtividade de Panícum maximum, é aquele onde se estabeleçe o 

pastejo uniforme da área. As características de perfilhamento, 
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associadas ao elevado potencial produtivo do Panicum maximum, 

sugerem que o pastejo rotacionado, ou suas variações, é mais 

benéfico do que o pastejo contínuo para alcançar qualidade, produção 

e uniformidade no uso da pastagem. O manejo baseado somente na 

preservação do meristema apical, que se ajusta às exigências das 

variedades tardias, pode limitar a exploração de pastagens de elevada 

produtividade, principalmente quando adubos nitrogenados são 

usados. 

Corsi (1984a) relatou que o aumento no perfilhamento, como 

conceito de recuperação de pastagens através da formação de maior 

quantidade de folhas novas, é muito pouco explorado em nossas 

condições. O crescimento de folhas e o perfilhamento são áreas 

prioritárias de estudos para se estabelecer técnicas de manejo 

objetivando altas produções. O perfilhamento, o alongamento de 

folhas e hastes são considerados os sítios metabólicos mais ativos na 

planta forrageira e, desse modo, quando explorados intensivamente, 

permite elevada eficiência fotossintética e condições de alta 

produção 
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2.5 Fluxo de tecidos 

o fluxo de matéria seca da parte aerea de um pasto pode ser 

estudado através das taxas de síntese e morte de tecidos por perfilho 

aliadas à estimativas do número de perfilhos por área (Davies, 1993). 

Outra medida do fluxo de tecido foliar pode ser feita através do 

filocrono e da longevidade das folhas e/ou das taxas de expansão 

foliar e da senescência (Santos, 1997). 

Filocrono foi definido por Wihelm & McMaster (1995) como o 

intervalo de tempo entre o mesmo estádio de crescimento em duas 

folhas sucessivas. O filocrono pode ser influenciado por diversos 

fatores: temperatura (Collins & Jones, 1988), genótipo (Pinto et aI, 

1994), nutrientes (Vine, 1983), estação do ano (Barbosa et aI., 1996) 

e intensidade da desfolha (Grant et aI., 1981). 

O aparecimento, crescimento e morte das folhas em uma planta 

dependem de fatores genéticos (espécie, variedades) e do meio 

(temperatura, umidade, fotoperíodo, intensidade luminosa, nutrição 

mineral, presença de patógenos, etc) (Thomas & Stoddart, 1980; 

Anslow, 1996). 

A taxa de alongamento de folhas é um parâmetro morfológico 

de extrema importância para a avaliação de gramíneas, devido a sua 

forte correlação com variáveis ligadas à produtividade da forrageira. 

A expansão das folhas é responsável por 80% do seu crescimento, 

95% do aumento do seu peso seco e 99% da área foliar (Hay & 

Walker, 1989). 

Estudando o efeito da freqüência de corte e de doses de 

nitrogênio sobre o alongamento das folhas de azevém perene, Pearse 
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& Wilman (1984) observaram que à medida em que o intervalo entre 

cortes aumentou (1, 2, 3 e 4 semanas), a taxa de alongamento de 

folhas sofreu acréscimos em níveis decrescentes (6,7; 7,8; 9,0 e 9,5 

mm dia-I). A adubação nitrogenada (O; 66 e 132 kg N ha- I) aumentou 

as taxas de alongamento (4,2; 8,0 2 12,5 mm dia- l
, respectivamente). 

A senescência é um processo de deterioração que acompanha o 

envelhecimento e leva à morte de um órgão ou organismo. Ela é 

geneticamente programada para cada espécie e para os órgãos e 

tecidos de cada planta é influenciada pelo meio ambiente (Salisbury 

& Ross, 1992). Nas folhas, a senescência é acompanhada por perdas 

de clorofila, RNA e proteínas, incluindo enzimas (Salisbury & Ross, 

1992). De forma semelhante ao que foi verificado para a expansão 

foliar, o N é considerado o principal nutriente relacionado à 

senescência (Thomas & Stoddart, 1980). 
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2.6 Freqüência de corte, período de ocupação e índice de área 

foliar remanescente 

Após a desfolhação, metabólitos e/ou fotoassimilados 

necessários para a produção de novos perfilhos, folhas e raízes 

provém da fotossíntese ou de reservas acumuladas nas raízes e pontos 

de crescimentos. As reservas são de grande importância quando a 

área foliar residual é pequena e/ou quando sua eficiência 

fotossintética é baixa (Broughan, 1957; Korte & Harris, 1987). 

Estudos sobre o efeito de fatores morfológicos sobre a rebrota 

do capim colonião determinaram que o teor de carboidratos não 

estruturais na base do caule estava recuperado entre 14 e 21 dias 

após o corte, concluindo que o vigor da rebrota dessa gramínea não 

está relacionado com os teores de carboidratos não estruturais, mas 

ao número de meristemas apicais remanescentes após o corte 

(Gomide et aI., 1979). 

Hay & Walker (1989) indicaram que a taxa de expansão de 

folhas é responsável por 800/0 do crescimento em comprimento, 95% 

do peso seco e 99% da área foliar. Desse modo, fica caracterizado 

que espécies forrageiras que apresentam taxa de elongação mais 

elevadas dependem de reservas de carboidratos por menor período de 

tempo durante a rebrota. 

No sistema de pastejo baseado no índice de área foliar 

remanescente e preservação do meristema apical, normalmente a 

altura de pastejo é mais elevada e, consequentemente, os níveis de 

perdas são altos. Práticas agronômicas podem afetar tanto o processo 

de crescimento (folhas, perfilhos, raízes), como o de morte, 
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senescência e decomposição, concluindo que essas práticas 

agronômicas devem ser manipuladas de forma a permitir rápido 

restabelecimento da área foliar, associado à redução nas perdas por 

senescência (Korte & Sheath, 1979). 

Regimes de desfolhações mais freqüentes e intensas, por corte 

ou pastejo, geralmente reduzem o crescimento da pastagem mas nem 

sempre reduzem a quantidade de forragem colhida. Decréscimos em 

crescimento com desfolhações mais freqüentes e intensas podem ser 

total ou parcialmente compensados por utilização melhorada e, 

portanto, por perdas reduzidas de forragem não colhida (Birchan & 

Hodson, 1983; Grant & King 1983; Korte & Harris, 1987; L 'Huillier, 

1987). 

As variedades precoces devem ser manejadas com maIOr 

freqüência de corte do que as variedades tardias devido às suas 

características de florescimento constante, além de eXIgIrem 

melhoras sensíveis nos níveis de fertilidade do solo (Corsi, 1988). 

Maiores taxas de aparecimento de folhas associadas a elevadas 

taxas de alongamento proporcionam condições para formação rápida 

de área foliar durante a rebrota (Corsi et aI., 1994). O equilíbrio 

entre o aparecimento e a morte de folhas nos perfilhos pode definir o 

intervalo" ótimo" entre pastejos do ponto de vista da planta. Assim, o 

número médio de folhas por perfilho no ponto de equilíbrio entre 

aparecimento e senescência, multiplicado pela taxa de aparecimento 

(dias por folha), definiria o tempo necessário para a recuperação da 

planta após o pastejo (Corsi et aI., 1994). 
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Pedreira (1972) trabalhando com capim colonião, no período de 

outubro a março, obteve a taxa média de acúmulo de 67 kg MS dia-I, 

quando o intervalo médio entre os cortes, a 10 cm do solo, foi de 37 

dias. 

Quando o pastejo ocorre após longos períodos de descanso há 

uma redução na eficiência de utilização da forragem produzida, uma 

vez que o longo período de descanso favorece o acúmulo de resíduo 

deixado após o pastejo e, como conseqüência, reduzem a 

digestibilidade da matéria seca oferecida (Maraschin, 1986). 

Furlan (1969) determinou que o capim Colonião apresentou 

melhores respostas quanto a produção de matéria seca e qualidade de 

forragem quando foi submetido à freqüência de 35 dias entre cortes e 

com período de ocupação correspondente a 7 dias. Esse autor 

apontou que o período de corte de 21 dias prejudicou a resposta da 

planta quanto a produção de forragem, e que o corte freqüente, 

mesmo que executado com intensidade baixa, pode levar as pastagens 

de capim Colonião a degradação. 

Corsi (1988) relatou que 5 a 6 semanas de intervalo entre 

pastejos possibilitaram excelentes condições para o uso de pastagens 

de capim Colonião e de variedades tardias de Panicum. 

Watkins & Severen (1951) concluíram que seria possível 

recomendar o corte do colonião a intervalos de 6 a 8 semanas na 

altura de 30 cm. 

No caso de plantas eretas, melhores rebrotas são possíveis 

quando os períodos de pastejo são de curta duração (3-8 dias), pois 

permitem melhor controle de condições do resíduo para valores 

desejáveis de IAF e de carboidratos de reserva (MARASCHIN, 1986). 
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Para eliminar os resíduos deixados após o pastejo, sena necessário 

trabalhar com alta pressão de pastejo para forçar o consumo de toda 

matéria seca disponível (MARASCHIN, 1986). 

Jones & Carabaly (1981) citados por Rodrigues & Reis (1995) 

concluíram que a manutenção de cobertura vegetal adequada, 

evitando a desfolhação excessiva em gramíneas tropicais com hábito 

de crescimento cespitoso, é um fator importante para a manutenção 

de rebrotas adequadas, já que a área foliar residual foi 

correlacionada positivamente com a rebrota durante as primeiras três 

semanas após a desfolhação. 

De maneira geral tem sido preconizado que as pastagens devem 

ser manejadas de forma a permitir-se a pronta recuperação das 

plantas pastejadas. Embora se reconheça que a manutenção de um 

IAF ótimo sob condições de pastejo seja praticamente impossível, é 

razoável admitir que o crescimento de plantas será reduzido com a 

manutenção de um IAF baixo devido à inadequada interceptação de 

luz pelas plantas. Por outro lado, o acúmulo de matéria seca também 

será reduzido com a manutenção de valores elevados de IAF em 

decorrência do aumento na atividade respiratória e da acelerada 

senescência de folhas (Hodgson, 1990). 
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2.7 Perdas de forragem por pastejo 

A forragem disponível numa determinada pastagem pode ter 

destinos diversos em função do manejo: pode ser ingeri da pelo 

animal em pastejo, cumprindo seu papel de fonte de nutrientes para o 

herbívoro; deixada como resíduo pós-pastejo para que contribua para 

a captação de luz e fotossíntese, necessária para início da rebrota e, 

finalmente, pode ser totalmente perdida seja através do pisoteio, 

contato com dejeções ammaIs ou pela senescência do tecido vegetal 

(Hillesheim, 1987) 

As práticas de manejO de pastagem devem também VIsar a 

maximização do consumo de MS, reduzindo ao máximo possíveis 

perdas de forragem e material remanescente sem, no entanto, 

prejudicar a perenidade ou a produtividade dessa pastagem (Hodgson, 

1990). 

Combellas & Hogdson (1979) observaram uma redução na 

eficiência de pastejo de azevém perene avaliada através da proporção 

consumida da matéria seca disponível da forragem. Assim, à medida 

que a disponibilidade de forragem animar l aumentou para 30, 60 e 

90 g MS kg- l de peso vivo (PV) o consumo foi de 85, 49 e 33% da 

forragem em oferta, respectivamente. A ingestão máxima de forragem 

por animal foi obtida com uma disponibilidade de forragem próxima 

ao dobro do consumo animal. 

A disponibilidade de forragem por peso animal é um parâmetro 

de manejo que influí de forma significativa nas relações de produção, 

consumo e perda de forragem em uma pastagem. Para determinada 

oferta de forragem por animal, foram observadas alterações 



significativas no desempenho animal quando a disponibilidade de 

forragem (kg MS (100 kg PVr 1
) foi regulada, com conseqüente 

variação da quantidade de resíduo pós-pastejo. 

Hillesheim (1987) concluiu que as perdas de forragem em 

capim elefante são determinadas por diferentes variáveis. A cada 1 

cm de elevação na altura do meristema apical houve acréscimo de 

49,4 kg de matéria seca na perda de forragem através do pastejo. Já a 

quantidade de folhas do material foi inversamente correlacionada 

com as perdas, reduzindo-se em 470 g MS ha- I para cada unidade 

percentual de aumento de folhas na planta. Da mesma forma 

Hilleshein (1987) determinou que o resíduo pós-pastejo aumentou 

(2680, 5460, e 4902 kg MS ha- 1
) com o acréscimo na disponibilidade 

de forragem por animal (4, 8 e 12% PV, respectivamente). 

Wilson & Mannetje (1975) citados por Rodrigues & Reis (1995) 

mostraram que, em decorrência dos animais pastejarem seletivamente 

as folhas, a investigação sobre suas taxas de crescimento e 

senescência, bem como as mudanças na composição morfológica e 

digestibilidade das mesmas, são indicadores para se entender 

mudanças que afetam a qualidade da forragem ingeri da por animais 

em pastejo. 

Rodrigues & Reis (1995) relataram que é notória a falta de 

dados sobre a senescência e morte de folhas na espécie Panicum 

maxímum submetida ao pastejo, e enfatizam o fato de que essas 

informações contribuiriam para aprimorar o manejo dessas plantas 

através da redução das perdas de forragem e da melhoria da 

qualidade de forragem disponível. 
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2.8 Qualidade da forragem 

A disseminação e elevada aceitação do capim colonião entre os 

pecuaristas, apesar de sua elevada estacionalidade de produção, 

talvez seja justificada pelo elevado teor de proteína (Corsi & Santos, 

1995). 

Modificações na qualidade da forragem ocorrem com aumentos 

no período de descanso, o que afeta a utilização da forragem pelo 

animal em pastejo. Ball et a1.(1991) citados por Rodrigues & Reis 

(1995), relataram que as folhas maIS velhas têm eficiência 

fotossintética reduzida e podem entrar em senescência e morrer. 

Assim, fica evidente que o método de pastejo deve permitir o 

consumo de folhas antes que ocorra a senescência, de modo a obter

se o melhor valor nutricional da planta com o mínimo de perdas 

decorrentes do pastejo. 

A expectativa de aumentar o teor de proteína na planta através 

da adubação nitrogenada deve ser analisada com reserva uma vez 

que, dependendo do período de tempo ou condições para 

metabolismo, a aplicação do nitrogênio repercute em aumento da 

matéria seca sem interferir na concentração de nitrogênio na matéria 

seca (Corsi & Nussio, 1993). Geralmente, verifica-se melhora na 

qualidade da matéria seca com adubações nitrogenadas em Junção da 

produção de maior massa foliar, perfilhos novos e longevidade das 

folhas. Nestas condições, a melhora de qualidade se traduz por maior 

consumo voluntário de matéria seca, questionando-se, assim, a 

validade da identificação de qualidade somente pelo teor de proteína 

da planta forrageira (Corsi & Nussio, 1993). 
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Pedreira & Silveira (1972) estudando o capIm Colonião 

obtiveram 30,7%; 30,5%; 22,1%; 17,7%; 16,6%; 14,9%; 12,6%; 

14,60/0; 12,9%; 12,60/0; 11,1%; 8,90/0 e 7,7% de PB aos 26,31,39,50, 

55,60,68,75, 80, 89, 110, 132 e 152 dias de idade, respectivamente. 

Andrade (1987) obteve 19,05%; 16,2%; 12,6%; 9,3%; 8,95%; 

5,7%; 6,6%; 4,950/0 e 4,25% de PB na parte aérea do capim Colonião 

colhido aos 28, 56, 84, 112, 140, 168, 224 e 252 dias de idade, 

respectivamente. Em outro capim da mesma espécie , o Tobiatã, 

cortado nas mesmas idades do colonião, os valores obtidos foram 

18,15%; 12,9%; 8,7% ; 9,45; 8,85%; 4,75"'; 6,3%; 6,2%; e 3,95% de 

PB. Esse autor observou ainda que o teor de fibra em detergente 

neutro aumentava com a idade de corte. 

Euclides (1995) estudando diversos cultivares de Panicum 

maximum, concluiu que valores de FDN inferiores a 55% são raros. 

Valores superiores a 65% são comuns em tecidos novos e teores entre 

75 a 80% são encontrados em materiais de maturidade avançada. 

Segundo Corsi (1988), o potencial elevado de produção de 

matéria seca por unidade de área das forragens tropicais e a 

homogeneidade da idade cronológica de seus perfilhos fazem com 

que estas percam qualidade muito rapidamente com a maturidade, 

assim como elevem a sua relação haste:folha, o que acarreta em um 

menor consumo voluntário e decréscimo de seu valor alimentício 

quando colhidas em época imprópria. 

As maiores mudanças que ocorrem na composição química das 

forrageiras são aquelas decorrentes da maturação da planta. À medida 

que a planta amadurece, a produção dos componentes potencialmente 

digestíveis, compreendendo os carboidratos solúveis, proteínas, 
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minerais e outros conteúdos celulares, tende a decrescer. Ao mesmo 

tempo, a proporção de lignina, da celulose e hemicelulose e de outras 

frações indigestíveis, tais com a cutícula e a sílica, aumentam. 

Consequentemente, decréscimo na digestibilidade são esperados 

(Euclides, 1995). 

As taxas de decréscimo na digestibilidade durante o 

crescimento de gramíneas do gênero Panicum são supenores às 

apresentadas por outras gramíneas tropicais, e da ordem de 0,1 

unidade percentual por dia. Provavelmente isto se deve às altas 

digestibilidades iniciais apresentadas pelo Panicum (Minson, 1971). 

Rocha (1979) observou decréscimo na digestibilidade "in vitro" 

da matéria seca (DIVMS) com o avanço da idade nos capins 

analisados. No capim green-panic a DIVMS foi 72,1 %
; 67,8%; 62,0% 

e 52,8% , já em capim sempre-verde os valores obtidos foram: 

61,4%; 56,2%; 49,6% e 42,9%, respectivamente, para cortes 

efetuados aos 21,42,63 e 84 dias de crescimento. 

Vieira (1979) obteve os seguintes teores médios de 

digestibilidade "in vivo" da matéria seca: 86,95%; 85,32%; 76,26% e 

73% para folha, e 90,69%
; 79,42%; 75,42% e 64,30% para haste, 

quando a planta foi colhida aos 30, 45, 60 e 75 dias de idade, 

respectivamente. Esse autor observou um decréscimo mais acentuado 

para haste do que para folha durante o período de estudo, chegando à 

mesma conclusão de outros pesquisadores, ou seja, a digestibilidade 

da matéria seca diminui com o avanço da idade da planta. 

Andrade (1987) obteve em capim colonião 66,9%; 61,0%; 

55,15%; 45,6% e 42,6 de DIVMS, e em Tobiatã 66,35%; 57,4%; 



27 

46,65%; 45,80% e 41,50% aos 28,56,84,112 e 140 dias de idade, 

respectivamente. 

As maiores produções de matéria seca por unidade de área 

podem ser obtidas com maiores períodos de descanso, que nem 

sempre são desejáveis devido ao aumento das perdas e declínio na 

qualidade da forragem, concluindo que deve haver um equilíbrio 

destes fatores que são inversamente correlacionados. 

2.9 Produtividade animal 

o uso de novos cultivares de Panicum maximum tem 

proporcionado sensíveis melhoras nos índices de produtividade 

animal. Euclides (1995), trabalhando com ganho de peso VIVO por 

animal por área e taxas de lotação em pastagens de Panicum 

maximum, nos cultivares Colonião, Tobiatã e Tanzânia 1 adubados 

com 400 e 800 kg N ha- l
, observou ganho de peso de 280, 405, 445 

kg ha- I ano- 1 para a dose mais baixa e 370, 600 e 645 kg ha- I ano- l 

para a dose mais alta, respectivamente. 

Trabalhos conduzidos em condições tropicais demonstraram que 

a aplicação de nitrogênio aumenta a produção de matéria seca das 

gramíneas, bem como o ganho de peso de animais em pastejo (Quinn 

et aI., 1961; Mattos & Wener, 1979). 

Favoreto et aI., (1985) avaliaram o ganho de peso ViVO de 

bovinos da raça Guzerá com idade de 12 a 15 meses e peso médio 

inicial de 210 kg, submetidos ao pastejo em áreas estabelecidas com 

capim Colonião não adubado (testemunha) e adubado com 100 kg ha- 1 
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de nitrogênio. O método de pastejo foi o rotacionado, submetendo os 

animais a pesagem a cada 35 dias. O trabalho foi realizado durante 

duas estações chuvosas e uma seca (16 meses). Os resultados de 16 

meses de avaliação de ganho de peso mostraram uma maior 

produtividade animal em pastagens adubadas de Colonião (638,67 kg 

ha- 1 em 16 meses) em relação as áreas não adubadas (550,77 kg ha- 1 

em 16 meses). 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

o experimento foi instalado e conduzido no Centro de Pesquisa 

de Pecuária do Sudeste - EMBRAPA, município de São Carlos - SP 

(latitude 22° 01' S, longitude 47° 53 'W e altitude de 854 m, no 

período de novembro de 1996 a janeiro de 1998. A área experimental 

era de 8 ha estabelecida com Panicum maximum cv Tanzânia 1, em 

solo classificado como Latossolo Vermelho Amarelo de baixa 

fertilidade com as seguintes características químicas: pH em CaCb = 

6,6, matéria orgânica = 2,9%, P(resina) = 19m9 dm-3
, K = 0,43 meq 

100cm-3
, Ca = 3,3 meq 100cm-3

, Mg = 2 meq 100cm-3
, H + AI = 2,8 

meq 1 00cm-3
, AI = O meq 1 00cm-3

, CTC = 8,5 meq 1 00cm-3
, V = 

67%. Os dados de precipitação e temperatura durante o período 

experimental podem ser observados na Figura 1. 
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o método de pastejo utilizado foi o rotacionado com período de 

descanso e de ocupação de 36 e 3 dias, respectivamente, durante o 

verão (dezembro a abril, pastejos 1 ao 4 e 8), e 72 e 6 dias de 

período de descanso e ocupação, durante o inverno (maio a 

novembro, pastejos 5 ao 7). Para isto a área foi dividida com cerca 

elétrica em 13 piquetes de aproximadamente 6200 m2 reservando-se 

uma área central de 1200 m2 onde os animais tinham livre acesso ao 

saleiro e ao bebedouro. Foi feito um corte de uniformização através 

de roçadeira em outubro de 1996. 

A adubação de cada piquete foi feita em cobertura logo após o 

pastejo, que era realizado até que a planta forrageira apresentasse 

altura de resíduo de 35-40 em. O nível de adubação foi de 320 kg de 

N ha- l ano- l (80 kg N ha- l após cada pastejo) utilizando a fórmula 20 

- 05 - 20, aplicados no período das águas (dezembro a abril).A taxa 

de lotação animal era regulada pela adição ou retirada de animais da 

área experimental. Convencionou-se padronizar a carga animal em 

"unidade animal" (UA), representada por um animal de 450 kg de 

peso vivo. Dividindo-se a somatória do peso dos animais pelo peso 

padrão da DA e dividindo-se pela área utilizada no período obteve-se 

a taxa de lotação da pastagem. Foram utilizados 30 e 15 animais 

"testers" durante o período das águas e seca, respectivamente, que 

foram pesados sem jejum, com uma freqüência de 1 O dias. 
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3.1 Variáveis determinadas 

3.1.1 Avaliação da produção de matéria seca e taxa de acúmulo de 
matéria seca 

, A produção de matéria seca foi avaliada através do corte, 

utilizando-se para fazer as amostragens aleatórias um quadrado de 

0,25m2 (0,50m X 0,50m). Foram amostrados três piquetes antes do 

pastejo em 16 locais, o que corresponde a 26 amostras ha- 1 ou 6,5m2 

ha- l
. A cada lançamento, a forragem do interior do amostrador foi 

cortada a uma altura de 35 cm do solo, pesada e sub-amostrada. 

As sub-amostras foram pesadas e secas em estufa para 

determinação da matéria seca. Com esses dados procedeu-se o 

cálculo de produção de matéria seca por unidade de área, que 

dividido pelo intervalo entre pastejos resultou nas taxas médias 

diárias de acúmulo de matéria seca. 

3.1.2 Dinâmica Populacional de Perfilhos 

o perfilhamento foi avaliado em seIS unidades de avaliação 

(touceiras) em um piquete com áreas delimitadas por um quadrado de 

ferro de 20 cm de lado. As plantas foram identificadas por idade, 

utilizando anéis de fios de arame coloridos amarrados na base da 

haste de cada perfilho. A população de perfilhos basais e aéreos 

identificada inicialmente com uma única côr foi recontada no pastejo 

subsequente, sendo os perfilhos sem identificação (novos), 

identificados com uma nova côr. Essa identificação ocorreu no 5º- dia 
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após a saída dos ammaIS dos piquetes. Essa metodologia permitiu 

determinar a dinâmica do perfilhamento. 

As memórias dos cálculos para determinação das taxas de 

aparecimento, mortalidade e sobrevivência dos perfilhos aparecem no 

apêndice 1. 

3.1.3 Densidade de perfilhos 

Para o estudo de densidade de perfilhos foi utilizado um 

amostrador quadrado de 3m de lado, lançado três vezes em três 

piquete após cada período de pastejo, promovendo uma amostragem 

de 39 m2 ha- l
. A cada lançamento foram contados os perfilhos 

existentes no interior do amostrador, obtendo-se o número de 

perfilhos m-2 ou por ha em cada período e, com isso, observou-se o 

comportamento da população de perfilhos ao longo do período 

experimental. 

3.1.4 Fluxo e renovação de tecidos 

o fluxo de tecidos foi avaliado através da identificação de 6 

touceiras e anelamento de 10 perfilhos por touceira Os perfilhos 

eram marcados com fios de arame coloridos a uma distância 

praticamente igual um do outro, e esses perfilhos eram dispostos ao 

longo de uma linha transecta que passava através da touceira. As 

avaliações foram feitas a cada dois dias no período de 12 dias antes e 

depois do pastejo, onde se anotava o comprimento das hastes (do 
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solo até a lígula da última folha expandida) e o comprimento verde 

de cada lâmina foliar (da lígula até a ponta ou fim da parte verde, nas 

folhas expandidas e da lígula da folha anterior até a ponta, nas folhas 

em expansão). Dessa maneira foi possível calcular: 

• Taxa de alongamento foliar (cm perfilho- I dia-I): calculada 

através da diferença entre o comprimento final e inicial das folhas 

em expansão dividida pelo número de dias do período de avaliação. 

• Taxa de senescência foliar (cm perfilho -I dia-I): calculada 

através da diferença entre o comprimento senescente final e inicial 

dividida pelo número de dias entre as avaliações. O comprimento da 

parte senescente da lâmina foliar correspondia à redução observada 

no comprimento verde das folhas, ou seja, uma medida indireta. 

Desse modo a senescência foi avaliada pela diferença entre medidas 

consecutivas do comprimento da parte verde da lâmina foliar. 

• Taxa de alongamento das hastes (cm perfilho· l dia-I): calculada 

pela diferença entre o cumprimento final e inicial das hastes dividida 

pelo números de dias. 

• Número de folhas vivas por perfilho: obtido pela contagem do 

número de folhas verdes no perfilho. As folhas eram consideradas 

mortas quando 50% da área estava amarelecida. 

• Aparecimento de folhas: calculado pelo número de dias 

necessários para uma folha nova aparecer a partir do dia que a ultima 

folha apareceu. 

• Altura do perfilho: obtida através da distância entre a base do 

perfilho e a ponta da ultima folha completamente expandida. 

Foram classificadas cinco categorias de perfilhos em cada ciclo 

de pastejo a partir dos dados referentes a altura dos perfilhos. Cada 
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categoria diferia entre si por uma amplitude de 10 a 15 cm de altura, 

dependendo da época de crescimento. Para cada categoria foram 

escolhidos 10 perfilhos que se encaixassem nesses padrões de 

alturas. Esses perfilhos foram cortados e levados para o laboratório, 

onde se separava as hastes, folha 1, folha 2, e subsequentes até a 

última folha existente no perfilho, começando a numeração de baixo 

para cima, para determinar a relação entre peso e comprimento (mg 

cm- l
) Combinando-se estes dados com a taxa de alongamento de 

folhas e hastes, taxa de senescência e densidade de perfilhos foi 

possível calcular a taxa de acúmulo. Esses dados foram relacionados 

com os dados de corte, que avaliaram esta mesma variável. 

3.1.5 Perdas pelo pastejo 

A avaliação das perdas por pastejo foi realizada através de 4 

áreas 3m X 3m delimitadas antes de cada pastejo e limpas com o 

auxílio de um rastelo e manualmente entre as touceiras. O material 

depositado nestas áreas e sobre as touceiras após cada pastejo foi 

coletado, pesado e seco, sendo considerada a perda pós pastejo. 

3.1.6 Ganho de peso vivo 

A avaliação do ganho de peso VIVO por animal e por ha no 

período experimental foi realizada pesando 30 e 15 animais "testers" 

no início e no final do período de "verão" e "inverno" , 

respectivamente, com jejum de 16 horas. F oram utilizados dois lotes 

de animais machos inteiros puros da raça Canchim. Os animais do 
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lote utilizado no período de "verão" apresentaram peso médio de 338 

kg no início da avaliação (27/11/96) e os utilizados no "inverno" 

apresentaram peso médio de 258 kg (29/04/97). 

3.1. 7 Análise bromatológica 

A avaliação do valor nutritivo da forragem disponível, foi 

realizada através de três sub-amostras da forragem utilizada para 

avaliação da produção de matéria seca. O material foi seco a 60°C em 

estufa com circulação de ar forçada, por um período de 72 horas. 

Esse material foi então moído em moinho tipo Wiley, em peneira de 

1 mm de diâmetro e estocadas para realização das análises químicas 

segundo AOAC (1990): teor de matéria seca a 100°C por 24 horas e 

teor de proteína bruta por micro Keijldahl. A fibra insolúvel em 

detergente neutro (FDN) foi determinada segundo Goering & Van 

Soest (1970). A digestibilidade verdadeira "in vitro" da matéria seca 

(DVIVMS) foi obtida de acordo com Tilley & Terrey, (1963), 

adaptado por Goering & Van Soest (1970). 

3.2 Análise estatística 

O conjunto de observações foi obtido por amostragem 

aleatória em área cultivada com Panicum maximum cv Tanzânia 1. As 

seguintes variáveis foram analisadas: 

- Produção de matéria seca; 
- Taxa de acúmulo de matéria seca; 
- % Matéria seca; 
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- DVIVMS (%); 
- FDN (%); 
- PB (0/0); 
- Ganho de peso; 
- Densidade de Perfilhos; 
- Perdas pelo pastejo; 
- Taxas de aparecimento de perfilhos; 
- Taxas de mortalidade de perfilhos; 
- Taxas de sobrevivência de perfilhos; 
- Taxas de alongamento da haste; 
- Taxas de alongamento de folha; 
- Taxas de senescência de folhas; 
- Número de folhas vivas por perfilho; 
- Taxa de aparecimento de folhas. 

Foi realizada estatística descritiva, sendo calculada a média 

aritmética, o desvio padrão e o coeficiente de variação (CV). 



4 Resultados e Discussão 

4.1 Produção de matéria seca 

As médias das variáveis produção de matéria seca por pastejo 

(kg MS ha- 1
), taxa de acúmulo de matéria seca (kg MS ha- I dia-I) 

durante o período experimental e seus respectivos desvios padrão e 

coeficientes de variação podem ser observadas na Tabela 1 

Tabela 1. Médias de produção de matéria seca por pastejo (kg MS 

ha- 1
), taxa de acúmulo de matéria seca (kg MS ha- I dia-I) e 

seus correspondentes desvios padrão e coeficientes de 

variação. 

Variável Média Desvio CV 
Padrão 

Produção de matéria seca 3700 1908,75 51,53 
Taxa de Acúmulo de MS 93.4 61,56 65.88 

Os valores de produção de matéria seca em kg MS ha- I do 

capim Tanzânia 1 nos períodos 24/12/96; 02/02; 14/03; 24/04; 27/06; 

15/09; 13111 e 23/12/97 foram respectivamente 5.650; 6.603; 5.4-62; 

2.680; 2.299; 1.684; 1.994 e 3.263 kg MS ha- I (Figura 2). 

A produção de matéria seca de forragem avaliada antes de cada 

pastejo no período de dezembro/96 a dezembro/97, apresenta uma 

evidente estacionalidade devido aos fatores de crescimento (água, luz 

e temperatura), atingindo a produção máxima de 6603 kg MS ha- 1 no 

mês de fevereiro após um período de 36 dias de descanso, e a mínima 
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de 1684 kg MS ha- I no mês de setembro após um período de 72 dias 

de descanso. 
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Figura 2. Produção de matéria seca (kg MS ha- 1
) do capim Tanzânia 1 durante o período 

experimental de 24/12/96 à 23/12/97. 

A produção de matéria seca obtida durante o "verão" e 

"inverno" foi de 23,6 e 5,9 t MS ha- I
, respectivamente. 

Em experimento realizado por Cecato et a!. (1996) as colheitas 

foram realizadas a cada 35 dias no "verão" e 70 dias no "inverno" 

com adubação de reposição efetuada em níveis de 1,5% N, 2,0% K e 

0,3% P da produção de matéria seca obtida. A produção total para o 

capim Tanzânia 1 no "verão" e "inverno" foi de 7,4 e 2,7 t MS ha- l
, 

respectivamente. Teixeira (1998) trabalhando com capim Tobiatã 

obteve uma produção total no período de "verão" de 62 t MS ha- l 

com uma adubação de 430 kg de N ha- l ano-I. Herling et al.(1998a) 

obtiveram com o capIm Mombaça sob pastejo, empregando 

freqüência de corte a cada 35 dias, uma produção de matéria seca no 
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"verão" de 40,6 t MS ha- I
. Corrêa et aI. (1998a) em estudo realizado 

com 12 gramíneas forrageiras tropicais obtiveram produção de 16,2; 

19,0; 18.0 e 19,2 t MS ha- I durante o período de "verão" para os 

capms B. brizantha, Mombaça, Tanzânia 1 e Tobiatã, 

resp~ctivamente, utilizando adubação de 400 kg N ha- l
. Ruggieri et 

aI. (1997) utilizando o método de pastejo contínuo obtiveram, em 

quatro cortes num período de 3 meses durante o "verão", uma 

produção de 3,3 e 6,7 t MS ha- 1 para os capins B. brizantha e 

Tanzânia 1, respectivamente. Já Machado et aI. (1997) observaram 

em capim Tanzânia 1 e Tobiatã, cortados a uma altura de 40 cm a 

cada 35 e 70 dias, produções de matéria seca da ordem de 16,5 e 19 t 

MS ha- I 180-1 dias no "verão" e de 4,8 e 4,6 t MS ha- I 180- 1 dias no 

"inverno", respectivamente. No entanto, os níveis de fertilidade do 

solo e adubação empregados por Machado et aI. (1997) foram 

inferiores aos do presente experimento. 

A taxa de acúmulo diário de matéria seca para cada período foi 

estimada dividindo a produção de matéria seca do período pelos dias 

de crescimento, utilizando o raciocínio proposto por Balsalobre 

(1996). 

A Figura 3 apresenta uma dispersão para a taxa de acúmulo de 

matéria seca. 

A taxa de acúmulo de matéria seca obtida durante o "verão" e 

"inverno" foi de 139,6 e 33,5 kg MS ha- I dia-I, respectivamente, 

atingindo o máximo de 183 kg MS ha- l dia-I no mês de fevereiro 

tendendo a um decréscimo para os períodos subsequentes, e atingindo 

o acúmulo mínimo de 23 kg MS ha- 1 dia-I no período de agosto e 

setembro (Figura 3). Esse comportamento seguiu a estacionalidade de 
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gramíneas tropicais descrita por Machado et aI. (1997), Pedreira & 

Mattos (1981), Corsi & Santos, (1995) e Jank (1994). 
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Figura 3. Taxa de acúmulo da matéria seca (kg MS ha- t dia-I) do capim Tanzânia 1 
durante o período experimental de 24/12/96 à 23/12/97. 

Teixeira (1998) trabalhando com o capim Tobiatã e utilizando 

adubações de 430 kg N ha- l ano- l
, com período de descanso e 

ocupação de 33 e 1 dia, respectivamente, obteve taxa de acúmulo 

médio no verão de 256 kg MS ha- l dia- l
. Esse autor também observou 

estacionalidade de produção, com redução na taxa de acúmulo de 

matéria seca que foi de um máximo de 368 kg MS ha- I dia-! para 97 

kg MS ha- l dia- l
, nos meses de Jan./96 e Maio/96, respectivamente. 
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4.2 Valor nutritivo da forragem 

As médias das variáveis digestibilidade verdadeira "in vitro" da 

matéria seca (DVIVMS), fibra em detergente neutro (FDN), proteína 

bruta (PB) durante o período experimental assim como seus 

respectivos desvios padrão e coeficientes de variação podem ser 

observados na Tabela 2 

Tabela 2. Médias de % de matéria seca, digestibilidade verdadeira 

"in vitro" da matéria seca (0/0), fibra em detergente neutro 

(%) e proteína bruta (%) e seus correspondentes desvios 

padrão e coeficientes de variação. 

0/0 Matéria Seca 
DVIVMS% 
FDN 0/0 
PB 0/0 

24,50 
71,41 
69,38 
10,07 

cv 

15,13 
4,35 
1,76 

19,79 

A variação na porcentagem de matéria seca ao longo do tempo 

foi de pequena magnitude, apresentando resultados com maior 

freqüência entre 22 e24%, porém, os pastejos de junho e setembro 

apresentaram valores maiores quando comparados com os demais 

(Figura 4). Esses valores são decorrentes da menor freqüência de 

pastejo utilizada no "inverno" e da menor decomposição do material 

morto ocasionado por fatores ambientais. O teor médio de matéria 

seca observado no "verão" (22,32%) foi superior aos dados de 

Teixeira (1998), que obteve um teor médio de 19,55% para o mesmo 

período quando utilizou o capim Tobiatã pastejado a cada 33 dias. 
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Os teores de PB do capIm Tanzânia 1 nos períodos de 

observação foram respectivamente 10,90 ; 10,90 ; 12 ,60; 11 ,90 ; 10,20; 

6,70; 9,0 e 8,20% (Figura 5) , apresentando uma estacionalidade 

nessa variável. Nota-se que o teor médio de PB foi de 11 ,62 e 8,63 

para o "verão" e "inverno" , respectivamente, Estes valores estão 

acima dos 7% sugeridos por Wilson & Minson (1980) como nível 

mínimo para a manutenção da ati vidade rumina!. 

Balsalobre (1996) relatou teor de PB médio de 7,8% no pastejo 

simulado do capim elefante manejado em sistema rotacionado. 

Barbosa & Euclides (1997) observaram médias de 11 ,6 ; 11 , 1; e 

12,3% de PB para as folhas de cultivares de Panicum max imum: 

Mombaça, T21 e Tanzânia 1, respectivamente , no período do "verão". 

Sarmento et a!. (1997), estudando o capim Tobiatã pastejado a cada 
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24 dias, obtiveram teores médios de 10,98% de PB. Corrêa et aI. 

(1998 b) trabalhando com valor nutritivo de forragem obtiveram para 

o capim Tanzânia 1 cortado com uma freqüência de 35 dias e uma 

adubação equivalente ao presente experimento uma média de 13% de 

PB no período de "verão". Oliveira (1980) obteve para a B. 

decumbens um teor de PB de 7,90, 4,80 e 3,50% em cortes efetuados 

aos 21, 42 e 63 dias de idade, respectivamente. Teixeira (1998) 

trabalhando com capim Tobiatã cortado a intervalos de 33 dias 

obteve teor médio de 14,460/0 de PB no verão para o pastejo 

simulado. 
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Figura 5. Variação nos teores de proteína bruta (%) do capim Tanzânia 1 durante o 
período experimental. 

Os valores observados no Figura 5 mostram que os teores de PB 

foram superiores no "verão" quando comparados ao "inverno". Esse 

fato deve-se, provavelmente, ao maior período de descanso observado 

no "inverno"(72 dias) em relação ao "verão"(36 dias). Além desse 
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aspecto as pastagens não foram adubadas durante o "inverno" e as 

condições climáticas (Figura 1) não favoreceram a atividade 

microbiana responsável pela decomposição da matéria orgânica. 

Zimmer et aI. (1988) relataram o aumento da relação haste:folha no 

período da "seca". Em folhas jovens a concentração de N é mais 

elevada (Corsi & Nascimento Júnior, 1994). Minson (1992) apontou as 

folhas como sendo a fração da forrageira mais rica em PB e menos 

fibrosa, sendo, portanto, mais digestíveI. Dessa maneira, fica claro 

que para um melhor desempenho animal a pastagem deve ser manejada 

de forma tal que tenha uma boa rebrota, produza bom volume de 

forragem, sendo esta constituída principalmente de folhas (Zimmer et 

aI., 1988). 

Na Figura 6 observa-se que os teores de FDN obtidos durante o 

período experimental apresentaram um aumento ao longo do ano e uma 

pequena amplitude de 3,07%. Os teores médios de FDN foram 68,97 e 

69,40% para o "verão" e "inverno", devido ao efeito da maturidade da 

forragem ocasionada principalmente pela menor freqüência de pastejo 

observada durante o inverno. 

Nota-se que os teores obtidos nos dias de pastejo 24/12/96, 

02/02/97 e 27/06/97 foram inferiores, devido a uma quantidade 

superior de folhas verdes em relação a folhas senescentes e mortas, 

fato esse ocasionado pelo corte de uniformização realizado. Alem 

desse fato, pequena variação na altura do resíduo em relação a altura 

de corte pode ter ocasionado a variação observada no valor da FDN. 
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Figura 6. Variação nos teores de fibra em detergente neutro (%) do capim Tanzânia 1 
durante o período experimental. 
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Andrade (1987) observou em capIm Tobiatã efeito significativo 

da maturidade sobre o teor de FDN da forrageira, sendo que dos 28 

aos 56 dias de crescimento o teor desse componente na planta 

aumentou de 68,450/0 para 77,85%. Corrêa et al.(1998b) trabalhando 

com Tanzânia 1 constatou que a idade de corte não afetou 

significativamente o teor de FDN, obtendo um valor médio para o 

"verão" de 74,5%. Para um período de crescimento de 35 dias no 

início do período do verão Barbosa & Euclides (1997) observaram 

para o capim Tanzânia 1 teores de 72,9% e 80,0% de FDN para as 

folhas e hastes, respectivamente. Teixeira (1998) observou teores 

médios de FDN, no "verão", de 61,630/0, 65,75% e 70,31% para o 

pastejo simulado, folhas e hastes, respectivamente, para o capIm 

Tobiatã, utilizando uma freqüência de pastejo de 33 dias. 

O valor médio da digestibilidade verdadeira "in vitro" da 

matéria seca (DVIVMS) do capim Tanzânia 1 neste experimento foi 

de 71,41 % (Tabela2). A DVIVMS parece variar pouco ao longo do 
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ano (entre 70 e 74 %), porém, observou-se um valor máximo de 

76,07% e um mínimo de 65,5% nos pastejos realizados em 14/03/97 e 

15/09/97, respectivamente (Figura 7). Este maior valor constatado foi 

atribuído à intensa produção de folhas no período (Tabela 7) 

proporcionando, dessa maneira, um melhor valor nutritivo da 

forragem. De fato, na Figura 5 pode ser observado o alto teor de PB 

nesse mesmo período. O menor valor de DVIVMS obtido durante ó 

"inverno", na data de 15/09/97 foi devido a menor freqüência de 

pastejo (Figura 7). 

----'cf-
~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ro 
() 
Q) 

~ 76 
:~ 
ro 
~ 74 

e 
'S 72 • 
. 0; • 

.. 

• 

27/00/97 

Data 

• 

15/00/97 

• • 

13/11/97 23/12/97 

Figura 7. Variação na digestibilidade "in vitro" verdadeira da matéria seca (%) do capim 
Tanzânia 1 durante o período experimental. 

o decréscimo na digestibilidade com o aumento da idade de 

corte também foi observado em condições de pastejo por Mislevy et 

a!. (1988); Adjei et a!. (1989) e Pedreira (1995). Costa & Oliveira 

(1997) observaram em capim Tobiatã valores de 64,3; 62,7 e 52,2% 

de DrVMS quando a forragem foi cortada nas idades de 28, 42 e 56 
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dias de crescimento. Minson (1971) relatou que as taxas de 

decréscimo na digestibilidade durante o crescimento de gramíneas do 

gênero Panicum são maiores que às das outras gramíneas tropicais, 

da ordem de 0,1 unidade percentual por dia. Teixeira (1998) 

trabalhando com capim Tobiatã pastejado a cada 33 dias obteve um 

teor médio de DVIVMS de 74,2% para as folhas no período do 

"verão" . 

4.3 Perdas de forragem pelo pastejo 

As médias da variável perdas de forragem pelo pastejo (kg MS 

ha- l
) durante o período experimental e seus respectivos desvios 

padrão e coeficientes de variação (CV) podem ser observadas na 

Tabela 3. 

Tabela 3. Médias de perdas de forragem pelo pastejo e seus desvios 

padrão e coeficientes de variação. 

Pastejo Média (kg MS ba·1) Desvio CV 
Padrão 

PasteJo1 (24/12/96) 1390 6.56 0,47 
Pastejo2 (02/02/97) 1900 6,45 0,34 
Pa~1ejoJ (14/03/97) 1810 16.18 0.89 
Pastejo-J (24/04/97) 560 6.81 1.20 
Pastejo5 (27/06/97) 330 9.83 2,94 
Pastej06 (15/09/97) 760 8.02 L05 
Pastejo7 (13/11/97) 790 8.60 1.09 
Pastej08 (23/12/97) 830 3,79 0.46 

Anual 1050 556.05 53.03 
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As perdas pelo pastejo apresentaram uma evidente 

estacionalidade, apresentando valores superIores nos pastejos 

realizados no início do experimento (Figura 8). A média obtida 

durante o verão e inverno foi de 1300 e 629 kg MS ha- I após cada 

pastejo, respectivamente. A estacionalidade apresentada na Figura 8 

é semelhante à observada para produção de matéria seca (Figura 2). 

Dessa forma, as perdas foram mais elevadas nos períodos onde a 

disponibilidade de MS e a altura da planta tenderam a ser maiores. 

Hillesheim (1987) observou que para o capim-elefante as perdas de 

pastejo foram menores quanto maior a porcentagem de folhas na 

planta, quanto mais baixa a altura de seu meristema apical e quando 

as disponibilidades de MS total animar t (%PV) foram menores. Esse 

autor encontrou um valor médio de perda de forragem após o pastejo 

de 1124 kg MS ha- t durante o período das águas. Estudando o mesmo 

capim, Balsalobre (1996) observou que foram perdidos em média 

1973 kg MS ha- I após o pastejo. Teixeira (1998) obteve 1179 kg MS 

ha- I de perdas pelo pastejo utilizando capim Tobiatã sob pastejo no 

período das águas o que correspondem a 9,4% da produção de 

matéria seca. 
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Figura 8. Perdas de forragem pelo pastejo (kg MS ba- l
) do capim Tanzânia 1 durante o 

período experimental. 

Os valores de perdas de forragem através do pastejo no 

presente trabalho corresponderam a 24%; 28%; 33%; 210/0; 14%; 

45%; 39% e 25% da produção de matéria seca para as seguintes datas 

de pastejo, respectivamente 26/12/96; 10/02/97; 17/03/97; 01/05/97; 

02/07/97; 22/09/97; 16/1 1/97 e 27/12/97. As perdas em porcentagem 

da produção de matéria seca observadas durante os pastejos de 

(Set.97) e (N ovo 97) foram elevadas devido ao grande acúmulo de 

material morto, principalmente do resíduo que não foi decomposto 

pela falta de chuvas e derrubado pela ação do pastejo. Possivelmente 

as perdas decorrentes do pastejo em capim Tanzânia 1 neste 

experimento poderiam ter sido minimizadas caso a planta tivesse sido 

manejada numa altura menor de resíduo de forma a assegurar uma 

maior proporção de folhas. A exploração da planta forrageira através 

desse manejo exigiria, no entanto, além de menores alturas de 

resíduo, maior nível de fertilidade do solo. 
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4.4 Dinâmica do perfilhamento 

As médias da densidade populacional de perfilhos (perfilhos 

m-2
) durante o período experimental e seus respectivos desvios 

padrão e coeficientes de variação (CV) podem ser observadas na 

Tabela 4. 

Tabela 4. Médias de densidade populacional de perfilhos m-2 seus 

desvios padrão e coeficientes de variação. 

Pastejo Média (perfilhos Desvio CV 
m-2) Padrão 

Pastejol (24/12/96) 445 13,36 3,00 
Pastejo2 (02/02/97) 459 3,57 0,78 
Pastejo3 (14/03/97) 415 9,02 2.17 
Pastej04 (24/04/97) 547 15,81 2,89 
Pastejo5 (27/06/97) 657 33,69 5,12 
Pastej06 (15/09/97) 586 16,95 2,89 
Pastejo7 (13/11/97) 595 7,84 1.32 
Paste.joS (23/12/97) 609 13,19 2,16 
Média Anual 539 85.79 15.90 

Na avaliação de densidade populacional de perfilhos obteve-se 

valores relativamente menores nos pastejos iniciais (pastejos 1 ao 3), 

oscilando entre 415 a 429 perfilhos m- 2 no período experimental. 

Este fato ocorreu devido ao corte de uniformização com roçadeira em 

outubro de 1996 provocando a morte de grande número de perfilhos. 

A partir do pastejo 4 a população de perfilhos apresentou um 

aumento, mantendo-se relativamente constante e oscilando entre 574 

a 657 perfilhos m-2 (Figura 9). 
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Gomide et aI. (1997) trabalhando com B. decumbens obteve 

uma média de densidade de perfilhos em diferentes alturas de corte 

de 3380 perfilhos m- 2
. 
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Figura 9. Densidade populacional de perfilhos (perfilhos m-2
) do capim Tanzânia 1 durante 

· o período experimental. 

Herling (1998b) trabalhando com perfilhamento do capIm 

Mombaça sob pastejo obteve uma média de 604 perfilhos m-2
. Santos 

(1997) trabalhando com capim Tanzânia 1 obteve durante o ano uma 

oscilação entre 136 a 359 perfilhos m- 2
. Os menores valores foram 

obtidos no mês de abril/maio, e justificados em virtude do 

florescimento. 

No presente experimento o período de abril/maio não 

apresentou uma densidade de perfilhos muito inferior em relação aos 

outros períodos, como foi observado por Santos (1997), pois o 
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florescimento foi muito pequeno em decorrência, provavelmente a 

uniformidade de pastejo e menor produtividade de matéria seca 

durante o período reprodutivo dessa espécie forrageira que se 

estabelece entre os meses de Março/Abril (Figura 3). 

As médias das variáveis aparecimento, mortalidade e 

sobrevivência de perfilhos durante o período experimental e seus 

respectivos desvios padrão e coeficientes de variação podem ser 

observadas na Tabela 5. 

A taxa de aparecimento de perfilhos apresentou a maior média 

no período 1 (51,70%) e a menor no período 3 (20,93%). Da mesma 

maneira, a maior média da taxa de mortalidade também ocorreu no 

período 1 (48,99%) e a menor também no período 3 (16,91%). Em 

consonância com os resultados para mortalidade de perfilhos, 

observou-se que a maior média de sobrevivência ocorreu no período 

3 (83,09%), e a menor média (51,01 %) no período 1 (Tabela 5). 
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Tabela 5. Taxas de aparecimento, mortalidade e sobrevivência de 

perfilhos em porcentagem e seus correspondentes desvios 

padrão e coeficientes de variação. 

Média (%} Desvio Padrão CV 
Período 1 {27/12/96 à 02/02197} 

% aparecimento 51,70 24,51 47,42 
% mortalidade 48,99 4,46 9,11 
% sobrevivência 51,01 4,46 8,75 

Período 2 {06/02/97 à 14/03/97} 
% aparecimento 33,09 4,55 13,76 
%mortalidade 29,25 11,34 38,76 
% sobrevivência 70,75 11,34 16,03 

Período 3 {18/0J/97 à 24/04/97) 
% aparecimento 20,93 7,65 36,55 
%mortalidade 16,91 5,12 30,29 
%sobrevivência 83,09 5,12 6,17 

Período 4 {27/04/97 à 27/06/97} 
% aparecimento 27,40 4,33 15,80 
%mortalidade 20,13 6,95 34,55 
%sobrevivência 79,87 6,95 8,71 

Período 5 {03/07197 à 15/09197) 
% aparecimento 27,83 10,19 36,61 
%mortalidade 23,12 9,54 41,26 
%sobrevivência 76,88 9,54 12,41 

Período 6 {21/09/97 à 13/11/97} 
% aparecimento 42,48 11,83 27,84 
% mortalidade 21,7~ 1,83 8,42 
%sobrevivência 78,26 1,83 2,34 

Período 7 {19/11/97 à 23/12/97) 
% aparecimento 44,40 7,08 15,94 
%mortalidade 28,8~ 7,92 27,46 
% sobrevivência 71,16 7,92 11,13 

Média Anual 
% aparecimento 35,40 14,46 40,86 
% mortalidade 27,00 11,86 43,91 
% sob revivência 73.00 11,86 16.24 

Esta variável avaliada de dezembro/96 a dezembro/97, 

apresentou um comportamento estacionaI devido aos fatores de 

crescimento (água, luz, fotoperíodo, temperatura) atingindo a taxa 

máxima no "verão" e mínima no "inverno" (Figura 10). 
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Figura 10. Taxa de aparecimento de perfilhos (%) no capim Tanzânia 1 durante o período 
experimental 

Na Figura 11 estão apresentadas as taxas de mortalidade e 

sobrevivência de perfilhos no período experimental. Esta variáveis 

também apresentaram uma evidente sazonalidade devido aos fatores 

de crescimento. 

A taxa de mortalidade apresentou valores mínimos no período 

entre 03/05/07 à 28/09/97 e, consequentemente, taxas máximas para a 

sobrevivência de perfilhos no mesmo período (Figura 11). 
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Figura 11. Taxas de sobrevivência e mortalidade (%) de perfilhos do capim Tanzânia 1 
durante o período experimental. 

A Figura 12 apresenta o comportamento das diferentes gerações 

de perfilhos, evidenciando uma grande longevidade . Observou-se 

declínios , aparentemente constantes, nas diferentes gerações de 

perfilhos, com valores mais acentuados durante o "verão" em relação 

ao "inverno" , pois, conforme se verifica na Figura 11 ocorreu uma 

maior taxa de mortalidade durante o período de "verão". 
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A população de perfilhos manteve-se relativamente constante, 

com um pequeno aumento no decorrer do experimento (Figura 12), 

como foi observado na Figura 9. 
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Figura 12. Dinâmica do perfilhamento (Número de Perfilhos) do capim Tanzânia 

1 durante o período experimental. 

Barbosa et aI. (1996) observou que a dinâmica do 

perfilhamento é variável entre as estações de crescimento. Carnevali 

& da Silva (1998) trabalhando com Cynodon dactylon e selecionando 

inicialmente plantas individuais para avaliar a dinâmica populacional 

de perfilhos, obtiveram uma . diminuição na população. Após 

alterações da metodologia, delimitando-se áreas como unidade de 

avaliação, concluíram que foi possível acompanhar o aparecimento e 

a morte dos perfilhos de maneira mais efetiva, assim como o local de 
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ongem, visto que houve um número considerável de perfilhos 

provenientes da sub-superfície do solo (lO a 30% dos perfilhos que 

nasceram) que não haviam sido contabilizados com o procedimento 

anterior. 

Os dados apresentados neste trabalho permitem avaliar a 

dinâmica do perfilhamento do capim Tanzânia 1, e sugerem a 

necessidade de maior número de trabalhos nesta área para definir as 

diferentes categorias de perfilhos responsáveis pela produção e 

qualidade da matéria seca dessa planta forrageira. Os resultados 

apontam para o fato de que a população de perfilhos da pastagem 

esta ajustando-se a condições de manejo ao longo do ano, indicando 

que, pode-se aumentar o perfilhamento através de pastejos mais 

pesados associado a melhor fertilidade do solo. A resposta do capim 

Tanzânia 1 permitindo aumento no perfilhamento durante o período 

do "inverno" mostra a capacidade dessa espécie forrageira para 

produzir alimento de boa qualidade naquela época do ano, diferindo 

do capim Colonião que tem capacidade reduzida de perfilhamento no 

"inverno" . 

4.5 Fluxo de tecidos 

A análise descritiva do fluxo de tecidos foi realizada através 

da interpretação de gráficos do tipo box-plot (Figuras 13, 14, 15 e 

16) que são úteis para visualizar o comportamento da variável 

estudada, principalmente quanto a sua variabilidade. Essencialmente, 

estes são formados por uma caixa que representa o "50%" central das 
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observações e uma linha que abrange desde os valores mínimo e 

máximo observados. Quando a média aritmética é aproximadamente 

zero, o coeficiente de variação não é uma ferramenta útil para medir 

a variabilidade amostraI. 

As médias de crescimento de hastes durante o período 

experimental e seus respectivos desvios padrão e coeficientes de 

variação podem ser observados na Tabela 6. 

Tabela 6. Médias de crescimento de haste (cm haste- 1 dia- 1 e mg 

haste- 1 dia-I) e seus desvios padrão e coeficientes de 

variação. 

Periodo Média CV Desvio 
Padrão 

em em haste-1 dia-1 

1 0,167 110,14 0,184 
2 0,068 144,51 0,098 
3 0,009 317,38 0,028 
4 0,036 236,09 0,086 
5 0,009 252,93 0,024 
6 0,000 0,000 
7 0,001 543,06 0,001 
8 0,138 131.95 0,182 

em mg haste-1 dia-1 

2.44 119,57 2,92 
2 1,48 147.13 2,18 
3 0,21 321.99 0,67 
4 0,59 250,76 1,48 
5 0,21 235,14 0,50 
6 0,00 0,00 
7 0,01 545,60 0,03 
8 2.42 128.40 3.II 

PI=18/1 1/96 a 23/12/96; P2=27/12/96 a 01/02/97; P3=05/02/97 a 13/03/97; P4=17/03/97 a 23/04/97; P5=27/04/97 a 26/06/97; 
P6=03/07/97 a 14/09/97; P7=21!09/97 a 12/11/97; P8=19/11/97 a 22/12/97. 

Esta variável apresentou em todos os períodos coeficientes de 

variação com valores muito alto, pOIS foram poucas as hastes que 

apresentaram crescimento no período experimental, diminuindo o 
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espaço amostrai, o que contribuiu para o aumento na variabilidade 

dos dados. Merece ser salientado que, independente da época do ano, 

é provável encontrar hastes cujo crescimento seja praticamente nulo 

(Figura 13) em decorrência da morfologia do capim Tanzânia 1 que é 

caraçterizado como planta de ciclo tardio e, em determinadas épocas, 

a formação de haste é representativa quando há elevação do 

meristema apical antecedendo a formação de inflorescência. 

O crescimento de hastes apresentou uma marcada 

estacionalidade, como pode ser observado na Figura 13. Verifica-se 

que do período 3 ao 7, a taxa de crescimento foi próxima de zero. 

Nota-se também que nos períodos 1, 2 e 8 as taxas aumentam mas o 

mesmo ocorre com a variabilidade das médias registradas. Santos 

(1997) trabalhando com o capim Mombaça e Tanzânia 1 observou 

uma clara estacionalidade das taxas de alongamento das folhas e 

hastes, sendo estas taxas maIOres nos períodos de temperatura e 

precipitação mais elevadas. 

Os resultados sobre crescimento das hastes sugerem que serIa 

possível manter baixo o nível de resíduo em pastagens de capim 

Tanzânia 1 se o manejo permitisse o controle do desenvolvimento das 

hastes no período de Novembro/Dezembro (período I) e, com menor 

importância entre Dezembro/Fevereiro (período 2). O controle do 

desenvolvimento da haste nestes períodos através de pastejos mais 

pesados resultaria, provavelmente, em menor desenvolvimento de 

hastes para o restante do período de crescimento. Estudos sobre esses 

aspectos devem ser conduzidos com o objetivo de melhorar o 

aproveitamento qualidade da forragem disponível. 
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Figura 13: Crescimento da hastes do capim Tanzânia 1 durante o período experimental. 

N a Tabela 7 observa-se que as taxas de crescimento de folhas 

do capim Tanzânia 1 variaram de acordo com o mês de observação, 

apresentando uma evidente estacionalidade, atingindo um valor 

máximo no "verão" de 5,13 cm folha- 1 dia- 1 e mínima no "inverno " 

de 0,45 cm folha- 1 dia-I. Fatores externos, tais como temperatura 

(Robson, 1981) e estação do ano (Barbosa et aI., 1996) podem 

influenciar a taxa de crescimento de folhas. A taxa de crescimento é 

também sensível ao déficit hídrico , pois o aumento em volume das 

células vegetais é função da pressão de turgor (Horst et aI., 1978). 

As diferenças observadas na taxa de crescimento de folhas 

podem ser em grande parte atribuídas às temperaturas médias e a 

precipitação pluvial observadas durante o experimento (Figura 1), 
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pOIS, nos meses em que a taxa de crescimento foi menor, a 

precipitação havia ocorrido em níveis baixos. A taxa média de 

crescimento de folhas para o "verão" (4,11 cm folha- 1 dia-I) sugere o 

elevado potencial de produção de biomassa vegetal do capim 

Tanzânia 1 quando comparados com outras gramíneas. Pinto et aI. 

(1994) observaram valores médios de 6,0 e 5,2 cm folha- l dia- 1 para 

capim Guiné (P. maximum cv. Guiné) e capim Setária (Setharia 

anceps cv Kazungula), respectivamente. Barbosa et aI. (1996) em 

experimento com P. maximum, estimaram as seguintes taxas de 

crescimento foliar para o capim Tobiatã: 5,23~ 7,57 e 3,21 cm folha- l 

dia- 1 para as estações de pnmavera, verão e Inverno, 

respectivamente. Corsi et aI. (1994) em trabalho com gramíneas do 

gênero Brachiaria, encontraram diferentes taxas de crescimento em 

função da estação do ano. Foram observadas para a primavera e verão 

os respectivos valores: 1,23 e 1,19 cm folha- 1 dia- l (B. brizantha); 

0,38 e 0,51 cm folha- l dia- I (B.humidicula) e 0,83 e 0,91 cm folha- l 

dia- I (B. decumbens). Teixeira (I998) trabalhando com capim Tobiatã 

obteve durante o verão uma média de crescimento foliar de 4,05 cm 

folha- I dia-I. Gomide et aI. (1997) em estudo com B. decumbens 

obteve média de crescimento de folhas de 21 mm dia- I no mês de 

março. 
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Tabela 7. Taxas de crescimento de folhas (cm folha- l dia- l e mg 

folha- l dia-I) e seus desvios padrão e coeficientes de 

variação. 

Período Média CV Desvio 
Padrão 

em em folha~l dia~l 
1 5,13 32,1 1,64 
2 4,64 23,8 1,10 
3 3,78 30,3 1,14 
4 2,40 40,6 0,97 
5 1,09 53,9 0,59 
6 0,45 52,5 0,24 
7 2,31 51,6 0,87 
8 4,64 31,8 1,47 

em mg folha~l dia~l 
1 19,46 46,02 8,95 
2 11,12 41,68 4,63 
3 18,04 39,81 7,18 
4 8,54 59,02 5,04 
5 4,66 56,96 2,65 
6 2,08 59,24 1,23 
7 8,14 49,25 4,01 
8 13,54 32,00 4,33 

P1=18/1lI96 a 23/12/96; P2=27/12/96 a 01102/97; P3=05/02/97 a 13/03/97; P4=17/03/97 a 23/04/97: P5=27/04/97 a 26/06/97; 
P6=03/07/97 a 14/09/97: P7=21109/97 a 12/11197; P8=19/11197 a 22112/97. 

Na Figura 14 pode-se observar que o crescimento de folhas 

durante o período experimental apresentou durante o verão uma 

média de crescimento foliar superior ao inverno. 
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Figura 14. C.·escimento das folhas do capim Tanzânia 1 (cm dia-I e mg dia-I) durante o 
período experimental. 

N a Tabela 8 estão apresentadas as taxas de senescência de 

folhas e seus desvios padrão e coeficiente de var iação. A senescência 

apresentou no período 1 compreendido entre os dias 18/11/96 e 

23/12/96 , uma média bastante elevada (cerca de 4 mg dia-I) em 

relação aos demais períodos, cuj as médias foram inferiores a 1,2 mg 

dia-I . A Figura 15 mostra uma tendência desta variável ao longo do 

período experimental , indicando um aumento na taxa de senescência 

e uma redução a partir do 6º' e 2º' períodos, respectivamente , 

alcançando índices praticamente nulos nos períodos 4 e 5, 

compreendidos entre 20/03/98 e 26/06/98 . Nesses períodos o 

metabolismo da planta diminuiu devido a falta de chuvas e baixas 

temperaturas . Santos (1997) trabalhando com o capim Mombaça e 

Tanzânia 1 observou que a partir do mês de maio a taxa de 

senescência foi nula . Teixeira (1998) estudando o capim Tobiatã 
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obteve uma taxa de senescência maior em janeiro do que março, pOIS 

o crescimento da forragem foi superior em janeiro. 

A taxa de senescência média no período do "verão" foi de 0,4 

cm folha- l dia- l
, representando 100/0 da taxa de crescimento da 

forragem, estando esses valores de acordo com os obtidos por Santos 

(1997) para o mesmo cultivar. Setelich et aI. (1998a) obtiveram para 

o capim elefante sob pastejo uma taxa de senescência no mês de 

dezembro de 0,1 cm folha- l dia-I, representando 5% da taxa de 

crescimento. 

Tabela 8. Taxas de senescência de folhas (cm dia-I e mg dia-I) e seus 

desvios padrão e coeficientes de variação. 

Periodo Média CV Desvio Padrão 
em em folha,l dia-l 

1 1,05 99,37 1,05 
2 0,46 103,79 0,48 
3 0,22 108,89 0,24 
4 0,05 128,65 0,07 
5 0,03 126,74 0.04 
6 0.17 62_76 0,10 
7 0.09 138,83 0.13 
8 0,25 101,20 0,26 

em mg folha,l dia-l 

1 3,97 101,54 .f.,03 
2 0,85 89.69 0,76 
3 1.15 105,83 1.22 
.f. 0.20 128,86 0.26 
5 0.18 132,25 0,24 
6 0,81 67,84 0,55 
7 0,44 142,80 0,63 
8 0.79 101.80 0.80 

PI ~ 18/11/96 a 23/12/96: P2~27il2/96 a O 1;02197: P3~5/02/97 a 13/03/97: P4~ 17/03/97 a 23/04/97: P5~27/04/97 a 26/06/97: 
P6=03/07:97 a 14/09/97: P7=2l!09/97 a 12/11/97: P8=19/l1/97 a 22/12/97. 

A taxa de senescência apresentou altos valores de coeficiente 

de variação, pois trata-se de uma medida indireta, onde se mede a 

parte verde da folha e, por não ser um local exato e sim gradual na 
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folha, a chance de variação se torna maIOr. Além disso, são poucas 

as folhas que senescem, o que contribui para o aumento na 

variabilidade dos dados , 

A comparação entre os resultados apresentados nas tabelas 7 e 

8 indicam que as taxas de acúmulo de matéria seca de folhas foram 

de 19,4 mg folha-1 dia- 1 no período 1 e 11 , 1 mg folha- 1 dia- 1 no 

período 2, enquanto que as taxas de senescência foram 3,9 e 0,8 mg 

dia- 1 folha-I, Esses dados mostram que, apesar da ocorrência da 

senescência está ocorrendo acúmulo líquido de produção de folhas, 

indicando que o Tanzânia 1 pode suportar cortes menos freqüentes do 

que 36 dias no "verão" sem prejuízos na produção de matéria seca , 

Resta avaliar o efeito do período de descanso maior do que 36 dias 

no "verão" sobre a qualidade e aproveitamento da forragem 

disponível. 
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Figura 15. Senescência de folhas (em dia- 1 e mg dia-I) do capim Tanzânia 1 durante o 
período experimental. 
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A taxa de acúmulo de matéria seca a partir da avaliação de 

fluxo de tecidos (método não destrutivo) foi 79 ,92; 53,93; 71 ,00; 

48,64; 30,84; 7,45; 45 ,88 e 92,27 kg MS ha- 1 para os períodos de 

pastejo de 1 a 8, respectivamente. Os resultados obtidos foram 

satisfatórios quando comparados aos dados de cortes de forragem 

(método destrutivo) , já que as curvas apresentaram a mesma 

tendência, como pode ser observado na Figura 16. Carnevalli & da 

Silva (no prelo) trabalhando com fluxo de tecidos com Cynodon 

dactylon obtiveram resultados bastante satisfatórios que puderam ser 

relacionados com os dados de corte, mostrando a mesma tendência ao 

longo do período experimental. Porém, o fato de Carnevalli & da 

Silva (no prelo) terem avaliado o fluxo de tecidos somente antes do 

pastejo fez com que os dados fossem superestimados, enquanto que 

nesse trabalho a avaliação do fluxo de tecidos foi uma medida entre o 

início e o final do período de descanso . Desse modo os resultados 

deste trabalho caracterizam média de taxas de crescimento da planta 

durante o período de pastejo . 
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Figura 16. Comparação entre taxas de acúmulo de matéria seca (kg ha-1
) no capim 

Tanzânia 1 determinadas através de cortes e fluxo de tecidos (FT). 
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Assim, fica demonstrado que no "verão" a planta apresentou 

taxas de acúmulo diferentes entre o início e o final do período de 

descanso, enquanto que no "inverno" essa diferença na taxa de 

crescimento é menor. 

Com relação ao número de folhas VIvas por perfilho, não 

verificou nenhuma tendência ao longo dos períodos (Tabela 9). A 

média permaneceu em torno de 4 folhas (Figura 17). Apenas no 6º

período observou-se uma queda na média (2,7 folhas). Teixeira 

(1998) trabalhando com capim Tobiatã, observou uma redução no 

número de folhas vivas expandidas perfilho- 1 nos períodos finais de 

pastejo (março). Esse autor obteve um número médio de 4,5 folhas 

vivas perfilho -1 durante o verão. 

A literatura fornece alguns valores de número de folhas VIvas 

por perfilho em P. maximum tais como: 4,6 no cultivar Guiné (Pinto, 

1993), 4,0 e 6,0 para o Mombaça e Vencedor, respectivamente 

(Gomide, 1997) e 5,2 em Tanzânia 1 (Santos, 1997). 

O número de folhas vivas perfilho- I é razoavelmente constante 

dentro do genótipo, dependendo das condições do meio e do manejo. 

Daí, tal índice prestar-se para orientar sobre a determinação da 

freqüência de corte ou pastejo das forrageiras tendo em vista a 

maximização da eficiência de colheita, evitando-se assim perdas por 

senescência e morte (Gomide, 1997). Segundo Lemaire & Chapman 

(1996), como o número de folhas vivas perfilho -I é constante, o 

equilíbrio entre produção e senescência só seria atingido quando as 

folhas senescentes apresentassem tamanho semelhante àquelas em 

expansão. Entretanto, Santos (1997) relatou que para o capim 

Tanzânia 1 ainda não foi determinado como esse equilíbrio é 
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atingido, porém, foi possível prever através das informações de 

Gomide & Gomide (1996) que isso só iria ocorrer com mais de 100 

dias de crescimento, indicando que a definição da freqüência de 

pastejo nesta forrageira sena determinada, provavelmente, em 

conseqüência da redução do valor nutricional da planta com a 

maturidade e/ou decréscimo na utilização da forragem disponível 

com o avanço da maturidade da planta. 

Tabela 9. Médias de número de folhas VIvas por perfilho e seus 

desvios padrão e coeficientes de variação. 

Periodo Média (folhas CV Desvio Padrão 
perfI.) 

4,20 15,79 0,66 
2 4,10 21,57 0,89 
3 3,70 17,87 0,67 
4 4,30 25,79 1,10 
5 4,40 28,27 1,23 
6 2,70 23,91 0,64 
7 4,03 19,88 0,80 
8 4,40 15,20 0.66 

Pl=18/1 1,96 a 23/12/96; P2=27/12/96 a 01102/97; P3=05/02/97 a 13/03/97; P4=17/03/97 a 23/04/97: P5=27/04/97 a 26/06/97; 
P6=03/07/97 a 14/09/97: P7=21109/97 a 12/11197: P8=19/1 1197 a 22/12/97. 

As taxas de aparecimento de folhas (dias folha-I) e seus 

coeficientes de variação e desvios padrão estão apresentadas na 

Tabela 10. 

A Figura 17 evidencia os períodos menos favoráveis para o 

aparecimento das folhas. Os períodos 5 e 6 (27/04/97 à 14/09/97), 

com médias de 30,5 e 55,5 dias folha-I, respectivamente, apresentam 

uma alta variabilidade nos dados e com desvios padrão em torno de 

16,0 dias folha-I. Nos demais períodos, há uma regularidade no 

aparecimento das folhas com médias oscilando entre 10,2 a 12,0 dias 
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folha- 1 e baixa variabilidade nos períodos, principalmente na época 

de verão (18/11/96 a 13/03/97), contrastando com os períodos 5 e 6. 

A baixa taxa de aparecimento de folhas no período 6 (55 dias folha-I) 

ocasionou queda no número de folhas vivas perfilho- r no mesmo 

período. A diminuição na taxa de aparecimento de folhas ocorreu 

devido as limitações dos fatores de crescimento no período (Figura 

1). A taxa de aparecimento de folhas é influenciada principalmente 

pela estação do ano (Parsons & Penning, 1988) e pela temperatura 

(Collins & Jones, 1988). Barbosa et aI. (1997) encontraram grande 

variação das taxas de aparecimento de folhas para o capim Tobiatã 

em função da época do ano. Esses autores estimaram, através de 

regressão linear para um período de crescimento de 35 dias, as 

seguintes taxas de aparecimento de folhas: 10; 8,3; 9,1 e 12,5 dias 

folha- l para a estação de Inverno, primavera, verão e outono, 

respectivamente. Teixeira (1998) obteve durante o período 

experimental, com o capim Tohiatã pastejado no período de verão, 

taxa média de aparecimento de folhas de 10,2 dias folha-I. Gomide & 

Gomide (1996) observaram valores de 6,66 e 5,26 dias folha- l nos 

cultivares Mombaça e Tanzânia 1 durante o período de 

estabelecimento do pasto. 
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Tabela 10. Taxas de aparecimento de folhas (dias folhas-I) e seus 

desvios padrão e coeficientes de variação. 

Periodo Média CV Desvio Padrão 
1 10,17 19,46 1,98 
2 11,96 27,72 3,31 
3 12,26 24,40 2,99 
4 14,87 41,88 6,23 
5 30,50 51,13 15,60 
6 55,46 29,87 16,57 
7 18,99 47,51 9,02 
8 12,03 35,20 4,23 

Pl=18/Il/96 a 23/12/96; P2-27/12/96 a 01102/97; P3=05/02/97 a 13/03/97; P4=17/03/97 a 23/04/97; P5=27/04/97 a 26/06/97; 
P6=03/07197 a 14/09/97; P7=21109/97 a 12/11197; P8=19/1 1197 a 22/12/97. 

o intervalo entre desfolhas de um pasto pode ser calculado pelo 

filocrono e pelo número de folhas que um perfilho consegue manter 

(Corsi, 1993; Corsi et aI., 1994). Por esse motivo, vários trabalhos 

vêm sendo realizados com o objetivo de determinar esses valores em 

espécies forrageiras (Barbosa et aI., 1996; Gomide & Gomide, 1996). 

Os dados observados para o capIm Tanzânia 1 neste 

experimento, por serem fruto de uma situação específica de manejo, 

não devem ser utilizados como guia de manejo dessa gramínea sob 

pastejo. No entanto, é interessante exemplificar como as 

características observadas poderiam servir em aspectos práticos de 

manejo. Considerando-se um número médio de 4,0 folhas vivas 

perfilho- l no capim Tanzânia 1 (média do período experimental) e 

que cerca de 1,5 folhas vivas são deixadas após o pastejo (média dos 

períodos de pastejo), os perfilhos teriam que produzir mais 2,5 folhas 

para alcançarem o valor médio de folhas perfilho-I. Utilizando esse 

valor e multiplicando-se pelo período de dias necessários para formar 

uma folha, obtêm-se os seguintes períodos de descanso: 25,4; 30,0; 
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30,6; 37 ,25; 76,25; 137,0; 47,5 e 30,0 dias para os períodos de 1 a 8 

(Dezembro-96 à Novembro-97), respectivamente. Para a execução 

desse trabalho no entanto os períodos de descanso utilizados foram, 

respectivamente: 36 , 36,37,38,58,72,53 e 37. 

Período 

I Max 
Min 

O 75%; Medana; 25% 

70 

60 

~ 

.", 50 
:fi 
<8 

! 40 

o 
I Max 

Min 

o 75%; Medara; 25% 

Período 

PI =18/11 /96 a 23/12/96; P2=27/12/96 a 01 /02/97; P3=05/02/97 a 13/03/97; P4= 17/03/97 a 23/04/97; P5=27/04/97 a 26/06/97; 
P6=03/07/97 a 14/09/97; P7=21/09/97 a 12/11/97; P8=19/11/97 a 22/12/97. 

Figura 17. Número de folhas vivas pOl' perfilho e taxas de aparecimento de folhas (dias folha~l) 
no capim Tanzânia 1 durante o período experimental. 

Em termos práticos o uso de período de descanso variável 

implicaria em acrescentar ou excluir piquetes da área de pastejo à 

medida que as condições de ambiente se modificassem. 

N o entanto, é preciso lembrar que o número de folhas por 

perfilho e o filocrono não constituem por si só um princípio de 

maneJo . A idéia da adoção desses valores para nortear o manejo dos 



72 

pastos surgIU das recomendações que têm sido feitas para o azevém 

perene. Neste capim, a desfolha deve ser feita quando se completa a 

expansão de três folhas, que é o número máximo de folhas que um 

perfilho consegue manter. Essa recomendação, no entanto, se baseia 

em que, após o aparecimento da terceira folha, a taxa de senescência 

equilibra-se com a de aparecimento de folhas resultando em uma taxa 

zero de acúmulo líquido de matéria seca (Davies, 1971). Para o caso 

do capim Tanzânia 1, no entanto, o início da senescência de folhas 

não parece indicar com a mesma precisão a freqüência entre pastejos 

como ocorre com o azevém perene. No capim Tanzânia 1 o início da 

senescência não significa redução na taxa de acúmulo líquido, uma 

vez que as primeiras folhas desta gramínea são muito menores do que 

as folhas que aparecem mais tarde durante o período de "verão". 

4.6 Ganho de peso vivo e produtividade animal 

As médias da variável ganho de peso VIVO durante os períodos 

das "águas" (27/11/96 à 28/04/97) e da "seca" (29/04/97 à 30/11/97) 

e seus respectivos desvios padrão e coeficientes de variação podem 

ser observadas na Tabela 11. 
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Tabela 11. Médias de ganho de peso (kg animar I dia-I) nos períodos 

das "águas" e da "seca" e seus desvios padrão. coeficientes de 

variação e peso médio inicial e final dos animais. 

Ganho de Média CV Desvio r Peso médio Peso médio 
Peso (kg animarl dia-1) . Padrão inkial(kg) tinal (kg) 
Aguas 0,82 13,54 0,107 338 455 
Seca 0,54 25,18 0,136 258 344 

"Aguas" = 27/11196 a 28/04/97, "Seca" = 29/04/97 à 30/11l97. 

A produtividade de 1370 kg PV ha- l ano-I obtida nesse 

experimento (Figura 19) pode ser considerada excelente, já que a 

média anual do país é de 90 a 120 kg PV ha- 1 ano-I. Euclides (1995) 

trabalhando com ganho de peso por animal em pastagem de capim 

Tanzânia 1 obteve uma produtividade de 450 e 650 kg PV ha- l ano- l 

com níveis de adubação de 400 e 800 kg N ha- l ano-I. Favoretto et aI. 

(1985) trabalhando com capim Colonião em sistema rotacionado 

obtiveram uma produtividade de 400 kg PV ha- l ano-I, enquanto que 

Jank (1994) em experimento conduzido em Campo Grande- MS 

obteve 450 kg PV ha- I ano-I para o capim Tanzânia 1. 

Esta elevada produtividade está relacionada com a alta 

produção de matéria seca (29,6 t MS ha- l ano-I, Figura 2), alto valor 

nutritivo da forragem (Figuras 5, 6, e 7) e um bom desempenho dos 

animais que apresentaram um ganho de peso médio de 0,82 e 0,53 kg 

animar l dia- I nos períodos das "águas" e "seca tt (Tabela 11), 

respectivamente. Essa redução observada entre os ganhos de peso do 

período da águas e da seca esta relacionada com a redução da 

disponibilidade média de MS de forragem de 4,60/0 para 3,9% do peso 

vivo nos períodos das "águas" e da "seca", respectivamente, e 
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também com a queda no valor nutritivo da forragem ocasionada pelo 

efeito da maturação da forragem (figuras 5, 6, e 7). Euclides et aI. 

(1993a; 1993b) apresentaram, para os capins Colonião, Tobiatã e 

Tanzânia 1, ganhos de peso vivo elevados entre outubro a março de 

0,672; 0,650 e 0,720 kg animar l dia- 1 e observaram que fora da 

estação de crescimento os ganhos foram 0,240; 0,205 e 0,290 kg 

animar I dia-I, respectivamente, concluindo que esse ganho inferior 

ocorreu pelo efeito da maturação da forragem. Setelich et al.( 1998b) 

trabalhando com capim elefante anão adubado com 500 kg de N ha- I 

ano- l durante o período de crescimento, utilizando animais da raça 

Charolês x Nelore com peso médio inicial de 160 kg, obteveram 

ganho de 1,0 kg animar l dia- l utilizando uma lotação de 3,7 UA ha- l
. 

Postiglioni (1997) trabalhando com método contínuo de pastejo e 

animais mestiços da raça Canchin com peso médio inicial de 170 kg 

obteve, durante os períodos da primavera, verão e outono, médias de 

0,6 e 0,59 kg animar I dia- l para os capins B. Brizantha e Coastcross, 

respectivamente, observando variações no ganho de peso nos 

diferentes períodos associando às variações do valor nutritivo da 

forragem. 

A disponibilidade e o valor nutritivo da forragem que foram 

utilizados neste experimento permitiram taxas de lotação médias de 

6,6 e 2,7 UA ha- 1 nos períodos das "'águas" e da "seca", 

respectivamente, proporcionando taxa média anual de 4,8 UA ha- l
. 

As lotações observadas durante o período experimental foram: 4,2; 

5,4; 6,4; 7,9; 9,1; 9,5; 7,9; 6,0; 4,8; 5,1; 4,1; 3,0; 1,5; 1,6; 1,8; 2,7 e 

5,1 UA ha- 1 (Figura 18). Alguns autores trabalhando com P. 

maximum obtiveram alguns valores médios de taxa de lotação, como: 
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2,2 e 1,7 UA ha- l para o capIm Colonião em sistema de pastejo 

contínuo e rotacionado, respectivamente (Quinn et aI. , 1961; 

Favoretto et aI., 1985) e 5,2 e 4,7 UA ha- l para o Mombaça e 

Tanzânia 1 em sistema de pastejo rotacionado (Euclides , 1995), De 

acordo com Corsi & Santos (1995) há razões para se acreditar em 

níveis de lotação entre 12 e 15 UA ha- l 
, durante o verão, e de 3 a 4 

UA ha- l no inverno, 

Veiga (1994) trabalhando com capIm elefante cv, Mott obteve 

lotação média de 4,7 UA ha- l com ganho de peso vivo médio de 0,970 

g dia- l durante 3 anos, Hill et a!. (1993) trabalhando com Tifton 85 

durante o verão , adubado com 250 kg N ha- 1 ano-I, obtiveram média 

de lotação e ganho de peso de 7,8 UA ha- 1 e 0,670 animar l dia-I, 

utilizando animais com peso inicial de 325 kg, 

10,0 

• • 9,0 

8,0 • • 
7,0 

6,0 • • ';' 
I'CI • .c 5,0 • c:( •• ::J 4,0 • • 

3,0 • • 2,0 
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0,0 
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Data 

FigUl'a 18. Variação da lotação (UA ha-1
) nos períodos das "águas" (27/11/96 à 28/04/97) e da 

"seca" (29/04/97 à 30/11/97) no capim Tanzânia 1. 

o ganho de peso relatado na literatura para as plantas do gênero 

Cynodon estão contidos em intervalos em torno de 0,45 a 0,90 kg 

animar I dia- I (Pitman et aI., 1984 ; Corrêa, 1997), Guerrero et aI. 
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(1984) trabalhando com Callie bermuda em sistema rotacionado, 

utilizando adubação 224 kg de N ha- 1 ano-I, obteve ganho de peso e 

taxa de lotação média de 0,90 kg animar 1 dia- 1 e 2,8 DA ha- 1
, com 

novilhas com peso médio de 219 kg , 

A taxa de lotacão no nresente exnerimento anresentou marcada 
J ~ .L ... 

estacionalidade explicada pela variação na produção de matéria seca 

(Figura 2) e pelo valor nutritivo da forragem. 

Essa estacionalidade também nôde .1.- - -. - ser observada na 

produtividade, que foi de 910 e 460 kg PV ha- 1 no período das 

"águas" e da "seca", respectivamente (Figura 19). A produtividade 

máxima foi atingida no mês de janeiro (250 kg PV ha- 1
) e a mínima 

nos meses de julho, agosto e setembro (38 kg PV ha- 1
). A 

produtividade obtida no período "seco" foi 33% da anual. Hill et a!. 

(1993) obtiveram com Tifton 85 uma produtividade de 1150 kg PV 

ha- i em 169 dias de pastejo durante o "verão". 

250 j! .•••••••••.•••••••. .!.2 

200 

50 

o 
dez jan fev mar abí maio jun jul ago seI oul nov 

. período 

Fig~r~ 19, PnHl~tiyid~de meDs~1 (kg PV ha-1
) no período de dez/96 à Dov/97, 
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o valor da produtividade anual (1370 kg PV ha- I ano-I) está 

próximo das metas sugeridas por Corsi & Santos (1995), que apontam 

para a possibilidade de se obter, através da utilização de novos 

cultivares de P. maximum aliados a alterações no manejo, níveis de 

produtividade de 1590 à 1980 kg PV ha- l ano-I. 



5 A v ALIAÇÃO ECONÔMICA 

As Tabelas 12 e 13 apresentam as análises econômicas dos 

períodos das "águas" e da "seca", respectivamente. O valor de 

compra e venda dos animais foi estabelecido de acordo com o preço 

vigente da arroba do boi (@) uma vez que o mercado brasileiro 

comercializa aniamais em @ (15 kg de carcaça). No período das 

"águas" os animais foram comprados a US$ 23,25 @-l e vendidos a 

US$ 24,18 @-l e na "seca" foram comprados e vendidos a US$ 24,18 

@-l. Para referência, considerou-se juros de 6% ao ano para os 

investimentos que foram amortizados e o dólar cotado a R$I,07. 

Tabela 12. Análise econômica do período das "águas" no sistema de 

pastejo rotacionado com o capim Tanzânia 1 

fonnação do pasto (ha) 
cerca eletrificada (km) com aparelho 
cerca convencional (km) 
bebedouro australiano 
compra de animais (nov. 1996) 
venda de animais (fev. 1997) 
venda de animais (mar. 1997) 
venda de animais (inicio abr. 1997) 
venda de animais (final abro 1997) 
adubo (US$ ha-') 
sal mineral (kg no período) 
trator para adubação (h/ 5 meses) 
vacinas/medicamentos 
mão de obra (homem mês-1

) 

amortização anual do pasto 
amortização anual de cercas 
amortização anual do bebedouro 

quantidf'.' 
8 

2,1 
1,3 

1 
89 
20 
16 
13 
40 

8 
293 

25 

0,2 
5 meses 
5 meses 
5 meses 

;ÇúSt(llJS$;~; "t~~'{'i~~~\é' 
341.14 2729.12 20 anos 
325.58 683.72 10 anos 

1332.09 1731.72 10 anos 
734.88 734.88 10 anos 
258.37 22995.12 
26020 5204.03 
312.56 5000.90 
350.96 4562.53 
381.66 15266.49 
390.70 3125.58 

0.44 128 
11.16 279 

153.99 
279.07 336.36 
252.21 105.10 
347.87 144.95 
105.84 44.10 

"Aguas" = 27/11/96 à 28/04/97, "Seca" = 29/04/97 à 30/1 1/97. 
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Tabela 13. Análise econômica do período da "seca" no sistema de pastejo 

rotacionado com o capim Tanzânia 1 

quantíd. Custo US$ Total US$ depreciação 

formação do pasto (ha) 8 341.14 2729.15 20 anos 
cerca eletrificada (km) com aparelho 2,1 325.58 683.72 10 anos 
cerca convencional (km) 1,3 1332.09 1731.72 10 anos 
bebedouro australiano 1 734.88 734.88 10 anos 
Compra de animais (@) (maio 1997) 630,0 24.19 20074.42 
Venda de animais (@) (dez 1997) 952.1 24.19 23027.53 
calcário (US$ ha") 8 34.88 279.07 
sal mineral (kg) 356,9 0.326 116.19 
trator - distr. calcário (h mês·1

) 3 11.18 33.49 
vacinas/medicamentos 99.08 
mão de obra (homem mês·1

) 0.2 353.49 494.9 
amorti4ação anual do pasto 7 meses 252.21 147.14 
amortização anual de cercas 7 meses 347.87 202.92 
amortização anual do bebedouro 7 meses 105.81 61.74 

"~as" = 27/11/% à 28/04/97. "s=" = 29/04/97 à 30/11/97. 

Para a determinação do lucro ha- 1 do sistema durante o período 

experimental, as despesas foram subtraídas da receita das vendas dos 

animais. Nesse custo não foi contabilizada a remuneração da terra. 

No período das "águas" o custo de produção foi superior ao 

período da "seca", devido a despesas com fertilizantes e sua 

aplicação na área. Não obstante, através da adubação intensa (320 kg 

de N ha- I ano-I), foi possível manter alta lotação nas pastagens, que 

proporcionou maior produtividade de carne por unidade de área, 

redundando em maior lucro no período das" águas". 

O lucro de US$530.04 ha- l (Tabela 14) no período de um ano 

demonstra que o sistema de produção de carne, através do pastejo 

rotacionado do capim Tanzânia 1 sob intensa adubação apresenta 

viabilidade, como foi demonstrado no presente ensaio. 



80 

Tabela 14 . Lucratividade do sistema de pastejo rotacionado com capIm 

Tanzânia 1 no período de dezembro de 1996 à novembro 

1997 . 

; 

"ÁGUAS" PERIODOS "SECA" TOTAL 

US$ 
Custo da arroba produzida a pasto 15.21 8.41 13:51 

. 

Custo por hectare 486.87 127.76 615:63 

Lucro por hectare no período 340.22 189.82 530.04 

"Aguas" = 27111/96 à 28/04/97, "Seca" = 29/04/97 à 30/ 11 /97. 

A Figura 20 apresenta a composição relativa dos custos de 

produção de carne . Pode-se observar que a adubação representa o 

item de maior dispêndio, sendo o preço de compra desse insumo, sua 

formulação e qualidade fatores de grande importância para a 

formação do custo de produção do sistema de pastejo rotacionado. 

mão de obra 
15% 

• medicamento 
4% 

lã sal mineral 
4% 

otrator 5% 

111 amortização 
12% 

adubo 
60% 

Figura 20. Composição relativa dos custos de produção de carne em 
pastagem de capim Tanzânia 1 no período de dezembro de 
1996 a dezem bro de 1997. 



6 CONCLUSÕES 

A cultivar Tanzânia 1 de P. maximum revelou-se altamente 

produtiva no sistema de pastejo rotacionado adotado, possibilitando 

taxas de lotação médias de 6,6 e 2,7 UA ha- I e produção de carne da 

ordem de 910 e 460 kg PV ha- 1 no período das "águas" e "seca", 

respectivamente. 

A distribuição da produção de massa seca do capim Tanzânia 1 

ficou concentrada nas "águas" (cerca de 80%), caracterizando-a como 

forrageira de "verão". Em função disso seu uso deve ser otimizado na 

estação de crescimento. 

A qualidade nutricional do capIm Tanzânia 1 sofreu 

significativa redução no período da "seca", como demonstraram os 

valores de digestibilidade verdadeira "in vitro" da matéria seca e os 

teores de proteína bruta. Muito embora tenha havido redução na 

qualidade do material, os valores de digestibilidade e proteína 

encontrados no presente experimento, são considerados elevados, 

quando comparados com as médias de gramíneas tropicais relatadas 

na literatura. 

As perdas de forragem pelo pastejo foram quantitativamente 

maiores nos período de maior produção de matéria seca, porém, em 

porcentagem da produção as perdas foram maiores nos períodos de 

final da "seca" devido ao acúmulo de material morto não , 

decomposto que é derrubado pela ação do pastejo. Possivelmente uma 

das maneira de se amenizar esse problema durante o pastejo, seria 

manter o resíduo pós-pastejo em uma altura menor do que a utilizada 



(35-40 cm). Entretanto para a execução desse tipo de manejO é 

necessário melhor controle do desenvolvimento das hastes no período 

inicial do "verão" (Dezembro a Fevereiro) e elevar o nível de 

fertilidade do solo. 

O uso do conceito do filocrono e do número de folhas vivas 

perfilho- l no capim Tanzânia 1, pode constituir-se numa técnica 

promissora para determinar o manejo de pastagens de Tanzânia 1, 

muito embora outros trabalhos sejam necessários para validar ou 

adequar os valores encontrados. É provável que a definição da 

freqüência de pastejo para o capim Tanzânia 1 seja determinada em 

função do valor nutricional e/ou taxa de utilização da forragem 

disponível uma vez que o início da senescência de folhas não reduz a 

taxa de acúmulo líquido de matéria seca na planta. 

A densidade populacional de perfilhos se manteve relativamente 

constante durante o período experimental, porém, houve uma 

variabilidade nas categorias de perfilhos que constituem o pasto, 

devido a queda nas taxas de aparecimento no período da "seca". Em 

função deste fato, sugere-se determinar qual a categoria de perfilhos 

responsável pela maior parte da produção e basear o manejo no 

comportamento desta. O comportamento do perfilhamento do capim 

Tanzânia 1 caracterizado por emitir perfilhos durante todo o ano 

indica ser planta promissora para exploração intensiva através de 

pastejo intensivo. 

O sistema de pastejo intensivo do capim Tanzânia 1 apresentou 

viabilidade econômica, com um lucro estimado de US$530,04 ha- l 

ano-I. 
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APENDICE 1 

Dinâmica do perfilhamento: exemplos de cálculos utilizando os 
dados originais 
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Dinâmica do perfilhamento 

Demonstração da metodologia utilizada para cálculo da mortalidade, 
aparecimento e sobrevivência de perfilhos através dos dados originais. 

Tabela 15. Dados originais de dinâmica do perfilhamento (método da área) 

Data da 
contagem 

Al 

02/01/97 700 

10/02197 390 
23/03/97 190 
03/05/97 130 
06107/97 50 
28/09/97 15 
22/11/97 10 
03/01/98 5 

P1 P2 

A2 /1\3 I Al A2 A3 i Al 

790 10101 : 

370 5101530 211 5321 

t(> 

P3 

A2 /1\3 ! Al 

200 380\422 161 4911300 220 3001 
160 3501345 133 422!260 1702701271 
80 2601261 1023951222 140260:255 
60 162! 61 72 244!161 122 193t233 
28 451 41 431811 76 96 1531177 
6 21! 32 30 92! 83 44 1251162 

de perfilhas área -1 

P4 P5 

A2 /1\3 , Al A2 A3i 

P6 P7 P8 Média 

Al A2 /1\31 Al A2 /1\31 Al A2 /1\31 
! 

; 2500 

j 2543 

i 2664 

87 2031, ! 2801 

84 1741231 152 3921 !~ 
80 1711201 142 2361223 221 326: , 12923 
62 133!153 109 181:217 186 280!403 368 3941 I~ 
55 891142 66 1151213 1532451218202 1951562 342 6631~ 

P = População de perfilhos da mesma idade identificados com anéis da mesma cor. 
A = Amostras (cada amostra contém 3 sub amostras) 

A porcentagem de aparecimento foi calculada pelo número de perfilhos novos dividido 
pelo número de perfilhos existentes na ultima contagem. 

Ex. 1 . (530/700)+(211/790)+(53211010)=(75.71+26.71+52.67)/3=51.70 % 
EX.2. (300/(390+530))+(220/(211+270))+(300/(532+510))=(32.61+37.86+28.79)/3= 33.09 % 

A porcentagem de mortalidade foi calculada pelo número de perfilhos existentes na ultima 
contagem menos o número de perfilhos sobreviventes, dividido pelo número de perfilhos 
existentes na ultima contagem. 

Ex. 1 . «700-390)/700))+«790-370)/790)+«(1010-510)11010) =(44.29+53.17+49.50)/3= 48.99 % 

Ex. 2 . (390+530)-(190+422) / (390+530)= 33.48 % 

A porcentagem de sobrevivência foi obtida subtraindo a mortalidade de 100. 
Ex. 1 . 100 - 33.48 = 66.52% de sobrevivência. 


