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Resumo 

 

PRODUÇÃO DE FORRAGEM EM PASTOS DE CAPÍM-MOMBAÇA COM 

DIFERENTES ALTURAS DE SAÍDA 

  

O experimento foi conduzido objetivando-se avaliar estratégias de manejo em pastos de 

capim-mombaça (Panicum maximum) sob lotação intermitente submetidos a diferentes 

alturas de saída. O experimento foi conduzido em um delineamento em blocos 

casualizados, com 2 tratamentos e três repetições. Os tratamentos consistiram de duas 

diferentes alturas de saída (30 e 50 cm). Foram avaliadas as altura do pasto no pré e 

pós-pastejo, a massa e o acúmulo de forragem, os períodos de descanso e de ocupação, 

a produção dos componentes morfológicos do pasto e as características morfogênicas e 

estruturais. As alturas médias no pré-pastejo foram de 90,09±10,1 e 92,04±9,7 cm para 

os tratamentos 30 e 50 cm de resíduo pós-pastejo, respectivamente. Para a altura de 

saída, observou-se 38,76±12,12 e 53,88±8,97 cm, respectivamente, para os resíduos de 

30 e 50 cm. Para tratamentos com intensidade de pastejo mais severa notou-se maior 

intervalo de pastejo. Encontrou-se maior acúmulo de forragem para pastos manejados 

com altura de 50 cm de resíduo de pastejo. Para massa de forragem no pós-pastejo, 

obteve maior produção e maior % de folhas para o resíduo de 50 cm. Para o resíduo 

pós-pastejo de 30 cm observou-se maior proporção de colmos. Para o pré-pastejo não 

obteve diferença entre tratamentos para os teores de PB, FDN, DIVMS e Lignina, o que 

indica condições uniforme de pré-pastejo para ambos tratamentos. Para o pós-pastejo 

notou-se diferença entre tratamentos com maiores teores de PB e digestibilidade para 

folhas e colmos e menores teores de lignina e FDN para pastos manejados com 50 cm 

de resíduo. Para características morfogênicas encontrou-se maiores taxa de 
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aparecimento foliar para plantas submetidas a resíduo de 50 cm de altura. De forma 

geral, observa-se maiores folhas e em menor número para plantas cujo resíduo pós-

pastejo adotado foi de 50 cm e maior taxa de aparecimento foliar para plantas desse 

tratamento. Para a avaliação de perfilhos encontrou-se maior taxa de mortalidade de 

perfilhos para o tratamento com desfolhação mais severa (30 cm), os pastos submetidos 

ao resíduo de 30 cm apresentaram menores taxas de sobrevivência que os de resíduo 50 

cm e observou-se menos número de perfilhos para plantas submetidas a pastejo mais 

intenso (30 cm de resíduo). Para manejo de pastos de capim-mombaça recomenda-se a 

altura de 50 cm de resíduo, por promove maior produção de leite por animal e maior 

número de ciclos de pastejo, garantindo melhor aproveitamento da área.  

 

 

 

 

Palavras-chave: altura de pastejo, altura de saída, Panicum maximum, manejo  
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Abstract 

 

FORAGE YIELD IN MOMBAÇA GRASS SUBMITTED TO DIFFERENT 

OUTPUT HEIGHTS 

The experiment was conducted aiming to evaluate management strategies in mombaça 

grass (Panicum maximum) under intermittent stocking subjected to different output 

heights. The experiment was conducted in a randomized block design, with two 

treatments and three repetitions. Treatments consisted of two different output heights 

(30 and 50 cm). We evaluated the sward height before and after grazing, the mass and 

the forage accumulation, rest periods and occupation, the production of morphological 

pasture components and morphogenetic and structural characteristics. The average 

heights in the pre-grazing were 90.09 ±10.1 and  92.04± 9.7 in the 30 cm and 50 cm 

post-grazing respectively. For the departure time was observed and 38.76 ± 12.12 and 

53.88 ± 8.97 cm, respectively, for 30 residues and 50 cm. For treatments with more 

severe grazing intensity was noted most grazing range. A higher accumulation of forage 

was observed for pastures managed with height of 50 cm grazing residue. To herbage 

mass in post-grazing, obtained higher production and higher % sheets for the residue of 

50 cm. For the post-grazing residue of 30 cm there was a higher proportion of stems. 

For pre-grazing received no difference between treatments for  CP, NDF, IVDMD and 

lignin, which indicates uniform conditions of pre-grazing for both treatments. For the 

post-grazing was noted difference between treatments with higher crude protein and 

digestibility for leaves and stems and lower levels of lignin and NDF to pastures 

managed with 50 cm residue. We was observed higher leaf appearance rate for plants 

subjected to residue 50 cm. In general, the greater is observed leaves and fewer plants to 
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which post-grazing residue was set at 50 cm and higher leaf appearance rate for plants 

of this treatment. For the evaluation of tillers met most tiller mortality rate for treatment 

with more severe defoliation (30 cm), pastures submitted to the residue of 30 cm had 

lower survival rates than residue 50 cm and there was less number of tillers for plants 

subjected to more intensive grazing (30 cm residue). For management mombaça 

pastures recommended height of 50 cm residue, by promotes higher milk production per 

animal and greater number of grazing cycles, ensuring better use of the area. 

  

  

Keywords: grazing, Panicum maximum, management 



 

11 

 

1) INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Minas 

Gerais é a principal bacia leiteira do país, respondendo por 27,5% do total produzido no 

Brasil. Dentro do estado, a exploração da pecuária leiteira para os municípios 

localizados na microrregião de São João del-Rei configura-se como atividade produtiva 

fundamental. Dos 17 municípios que compõem essa microrregião, 14 tem a pecuária 

leiteira como atividade rural predominante (Siqueira et al., 2011). Além da 

inquestionável relevância econômica para esses municípios, a produção de leite é a 

atividade geradora de maior número de empregos na área rural, sendo de fundamental 

importância social, não somente como fonte de renda, mas também por fixar a 

população no campo. Assim, sistemas de produção que atendam as demandas de uma 

pecuária leiteira competitiva e economicamente viável devem ser avaliados para que 

recomendações de manejo sejam realizadas de forma mais segura. 

A produção animal em pastagens apresenta vantagens em relação aos outros 

sistemas de produção. Geralmente, o pasto é o alimento mais viável economicamente 

para a alimentação de ruminantes. Estima-se que o custo de produção da forragem 

oriunda da pastagem, na mesma unidade de medida, corresponde a um terço do 

originado a partir de outras fontes de alimento, como silagem, feno e alimentos 

concentrados. Neste contexto, o Brasil encontra-se em situação privilegiada, uma vez 

que as estimativas são de que 96,5% do plantel de bovinos são manejados 

exclusivamente em pastagens, sendo os 3,5% restantes, em sua maioria, criados em 

pastagens só algum período do ciclo de produção (Anualpec, 2010). Nos últimos anos o 

elevado potencial de produção das pastagens tropicais tem sido ressaltado e justificado 

pela disponibilidade de espécies forrageiras com elevado potencial de produção e 
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adaptação ao pastejo, como as gramíneas do gênero Panicum. A espécie Panicum 

maximum, de origem africana, considerada como uma das gramíneas mais difundidas e 

cultivadas em pastagens no Brasil (Soria, 2002), com destaque para a cultivar 

Mombaça, que dentre todas as cultivares da espécie é a que apresenta maior 

produtividade (Jank et al., 2010). Entretanto, recomendações de manejo para essa 

espécie têm sido realizadas de forma empírica, fundamentando-se em intervalos de 

descanso, taxas de lotação e/ou intensidade de corte/pastejo fixos, raramente 

respeitando a fisiologia da planta e sem o devido controle de características estruturais 

do pasto. Como consequência, o desempenho das pastagens é muito variável e 

inconsistente, resultando num elevado grau de insatisfação por parte de produtores e 

técnicos do setor. Assim, segundo Carnevalli (2006) a necessidade de intensificar o uso 

de pastagens direciona, obrigatoriamente, os pesquisadores a dar nova ênfase e enfoque 

aos estudos com plantas forrageiras tropicais, assumindo um caráter sistêmico e 

multidisciplinar característico desse tipo de atividade. 

Para se otimizar a produção de uma pastagem, tanto sob lotação contínua quanto 

intermitente, o manejo do pastejo deve estar centrado no entendimento do compromisso 

entre a necessidade de reter área foliar para fotossíntese e a necessidade de remoção de 

tecido foliar, antes de sua senescência, para então alcançar determinado rendimento 

(Parsons, 1988). Assim, a taxa de acúmulo de forragem pode variar amplamente em 

função de condições edafoclimáticas e manejo. 

Em plantas forrageiras de clima tropical, em que a fração colmo representa 

porção significativa do crescimento das plantas (Da Silva, 2004), o acúmulo de colmo e 

de tecido morto só começa a ser incrementado de maneira significativa a partir da 

condição em que o dossel intercepta 95% da luz incidente, ou seja, atinge seu IAF 

crítico (Da Silva &Nascimento Jr., 2006). Assim, em vários trabalhos de pesquisa vem-
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se demonstrando e confirmando que o uso do critério para interrupção da rebrotação 

quando 95% da luz incidente são interceptados também é válido para gramíneas 

tropicais, pois corresponde à condição em que maior taxa de acúmulo de folhas é 

obtida. Além disso, esse critério tem alta correlação com a altura do dossel forrageiro na 

condição pré-pastejo, o que favorece e facilita sua identificação e aplicação de maneira 

simples e direta em condições de campo (Da Silva &Nascimento Jr., 2006). Estudos 

realizados com importantes espécies forrageiras tropicais como Brachiaria brizantha, 

cultivares Marandu (Trindade et al., 2007; Souza Jr., 2007) e Xaraés (Pedreira et al., 

2007; Sousa, 2009), e P. maximum cultivares Mombaça (Carnevalli et al., 2006) e 

Tanzânia (Difante et al., 2009a, b), dentre outras, onde a estrutura do dossel e, ou, seus 

padrões de variação foram cuidadosamente monitorados, têm gerado informações e 

conhecimento importante acerca das respostas de plantas forrageiras e animais às 

estratégias de pastejo. 

Experimentações com base no controle estrito das condições e, ou, estrutura do 

dossel forrageiro na entrada e saída dos animais dos piquetes (pré e pós-pastejo) no caso 

de lotação intermitente (método rotativo), têm revelado resultados bastante promissores 

para a melhoria e refinamento do manejo do pastejo dos capins Mombaça, Tanzânia e 

Marandu (Sbrissia et al., 2009). Entretanto, vale destacar que a maioria desses estudos 

tem sido conduzidos na região Centro Oeste do Brasil e predominantemente com gado 

de corte, havendo pouca aplicação para gado leiteiro e para o estado de Minas Gerais. 

Daí, a necessidade de investigações acerca da aplicação das novas tendências do manejo 

do pastejo (uso de recomendação de 95% de IL para entrada dos animais) para a 

produção de leite no estado de Minas Gerais. Destaca-se também, a necessidade de 

estudos que possam nortear os produtores acerca da altura ideal de resíduo do capim 

mombaça no pós-pastejo, uma vez que altura de entrada com 95% de IL, 90 cm de 
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altura, parece estar determinada, mas com poucos estudos sobre a melhor altura de saída 

(Carnevalli et al., 2006).  

Objetivou-se com este trabalho avaliar estratégias de manejo em pastos de capim-

mombaça (Panicum maximum) sob lotação intermitente submetidos a diferentes alturas 

de saída.  

 

2) Revisão de Literatura 

 

2.1. O capim Mombaça 

 

O capim-mombaça é uma cultivar de Panicum maximum Jacq. nativa da África, 

e foi introduzida no Brasil em 1984 com o germoplasma do ORSTOM, recebendo o 

registro BRA-006645. Foi selecionado inicialmente na Embrapa Gado de Corte e 

lançado comercialmente em 1993 por esta Instituição de Pesquisa, pelo Instituto 

Agronômico do Paraná e parceiros (EMBRAPA, 1993). 

A cultivar Mombaça é uma planta cespitosa de porte alto, podendo chegar a 

altura de 1,7m, com as folhas largas e eretas quebrando nas pontas e possuindo pouca 

pilosidade na bainha e lâmina foliar, sendo os pelos curtos e duros. Seus colmos são 

glabros e sem cerosidade, a inflorescência é do tipo panícula. As ramificações primárias 

na base da inflorescência são curtas e as secundárias, longas, ocorrendo apenas nas 

ramificações primárias inferiores. As espiquetas são glabras, distribuídas 

uniformemente pelas ramificações, apresentando poucas manchas roxas. O verticilo é 

piloso.  

Assim como a maioria dos cultivares de P. maximum, é bastante eficiente no uso 

do fósforo, havendo maior aplicação desse nutriente na implantação em relação a 
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manutenção da pastagem, já que com o desenvolvimento do dossel ocorre a diminuição 

do nível crítico de fósforo. Como o nitrogênio é o principal modulador de crescimento 

em plantas forrageiras, a sua utilização tanto para implantação quanto manutenção das 

pastagens torna-se imprescindível. O capim-mombaça apresenta boa resposta à adição 

de N no solo. Por tanto, esse cultivar apresenta desenvolvimento satisfatório em 

sistemas de manejo mais intensivos e com altas taxas de lotação. Nesse sentido o 

acúmulo de biomassa passa a ser dependente do acréscimo de nutrientes ao solo e o N 

torna-se essencial para a manutenção da produtividade.   

 

2.2. Altura de pré e pós-pastejo em capim-mombaça 

 

O crescimento das gramíneas responde intensamente a condições do meio, como 

luz, temperatura, umidade e fertilidade do solo, assim como as características do dossel. 

Sendo assim, adubação, irrigação, método de pastejo, intensidade e freqüência de 

desfolhação são as mais frequentes estratégias de manejo aplicadas à pastagem, 

determinando sua capacidade de rebrotação, sua produtividade de biomassa e, por fim 

sua produtividade secundária, a produção animal por hectare.  

Carnevalli et al. (2006) realizaram experimento com duas diferentes 

interceptações luminosas (100% e 95%) e observaram que a altura do dossel pode ser 

parâmetro de alta confiabilidade para ser utilizado no manejo de pastagens devido sua 

alta correlação com a interceptação luminosa (IL), podendo ser determinante para a 

altura de entrada dos animais. Sendo o pastejo com 95% de interceptação luminosa 

(altura do dossel a 90 cm de altura) que apresentou maior eficiência de produção e 

colheita de forragem e possuindo um maior acúmulo líquido positivo de lâminas 

foliares. 
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De acordo com Nascimento Júnior et al. (2002) estudos pioneiros com plantas 

forrageiras com fins de definição de estratégias de manejo do pastejo foram realizados 

com forrageiras adaptadas ao clima temperado e foram utilizados como base para o 

planejamento, aprimorando e aumentando o progresso dos estudos com as espécies de 

clima tropical. Os primeiros estudos sobre o desenvolvimento de plantas forrageiras 

tropicais sob pastejo em lotação intermitente foram descritos por Broughman, em 1958, 

onde o autor descreve a trajetória sigmoide no acúmulo de forragem quando em 

rebrotação. Da Silva e Nascimento Júnior (2008) relatam que o acúmulo atingia uma 

taxa máxima constante que era estabilizada enquanto existia área foliar suficiente para 

interceptar quase toda a luz incidente. Os últimos autores afirmam que, quando o dossel 

de capim-mombaça atinge 90 cm de altura, as folhas inferiores passam a ser totalmente 

sombreadas e a ausência de luz em uma dada folha inibe sua atividade fotossintética, 

fazendo com que a folha modifique seu status de fonte de assimilados para dreno. 

Como descrito acima, a altura de entrada do capim-mombaça está muito bem 

estabelecida, sendo esta 90 cm. Porém, para altura de saída existe uma lacuna na 

literatura não havendo dados muito consistentes. Ademais, a maioria dos estudos foram 

realizados na região centro-oeste com bovino de corte, havendo assim, necessidade de 

se realizar estudos com gado leiteiro, principalmente no Campo das vertentes em Minas 

gerais, região que se destaca pela elevada produção de leite. Barbosa et al. (2007) em 

experimento realizado com capim-tanzânia, observaram que longos períodos de 

descanso promovem mudanças na estrutura do dossel, aumentando assim a participação 

de material morto e de colmos na massa de forragem em pré pastejo. Também, maior 

acúmulo de forragem foi registrado a 70 cm de entrada com o resíduo de 25 cm. Difante 

et al. (2009) realizaram experimento comparando duas alturas de pós pastejo (25 e 50 

cm) em capim-tanzânia. Os autores observaram que o manejo de 25 cm, proporcionou 
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maiores ganhos por área e maior estabilidade de produção, além de melhorar a estrutura 

do dossel, porém resultou em menor número de ciclos de pastejo, podendo ser adotado 

como manejo quando o objetivo é manter altas taxas de lotação aceitando pouca 

variação. Entretanto, manejos com 50 cm de pós-pastejo promovem maiores ganhos de 

peso individual e números de ciclo, porém, não possui controle tão efetivo da estrutura 

do dossel, sendo este indicado para sistemas de terminação de bovinos. Vale ressaltar 

que os animais utilizados para manutenção da pastagem eram novilhos de corte. 

 

2.3. Produção de leite em sistemas rotacionados 

A utilização de pastagens como fonte primária de energia na alimentação de 

vacas leiteiras é economicamente viável. De acordo com Peyraud et al. (1999) a 

produção de vacas submetidas exclusivamente ao pastejo é de dois terços da capacidade 

genética, quando esta possui produção acima de 15 Kg de leite por dia. Dessa forma, o 

manejo das gramíneas pode garantir uma melhor qualidade consequentemente 

minimizando as perdas de produção. Houtert & Sykes (1999) afirmam que a produção 

de leite por unidade de área em gramíneas tropicais pode ser elevada devido a alta 

produção de matéria seca e capacidade de suporte, que permite o estabelecimento de 

altas ofertas por animal, proporcionando elevados consumos. Porém, as pastagens 

tropicais permitem garantir altas ofertas de forragem por animal, mas em condições de 

pastejo, quando a oferta é muito alta, o consumo pode ser limitado apenas por 

características físicas e químicas da forragem (Stobbs e Minson 1983).  

Abdalla el at. (1999) em trabalho com braquiária, relataram a produção de vacas 

mestiças ordenhadas com bezarros ao pé de 6,5 kg a 7,3 kg-1 de leite por 

vaca.dia.Porém, Houtert e Sykes (1999) observaram produção de leite variando de 8,6 

kg a 10,7 kg por vaca.dia-1 em pastagens de Hyparrhenia rufa (capim-jaraguá) e 
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Brachiaria decumbens, que foi o equivalente a 4.270 kg a 10.430 kg de leite.ha-1, para 

lotação variando de 1,9 a 3,3 vacas.ha-1. Em experimento com capim-mombaça, 

Martinichen (2003) observou produção de 18 kg a 18,3 kg por vaca.dia-1em resíduo de 

2000 kg MS. 

 

3) Material e Métodos 

 

O experimento foi realizado na Fazenda Experimental Risoleta Neves na 

Universidade Federal de São João del-Rei, localizado na cidade de São João del-Rei que 

está situada na latitude de 21º08’11’’S e longitude de 44º15’43’’W e altitude de 904 m. 

O clima, pela classificação Köppen (1948), é do tipo cwa, com estações secas (maio a 

outubro) e chuvosa (novembro a abril) bem definidas. As médias das temperaturas 

máxima, mínima e média, bem como a precipitação durante o período experimental 

(novembro de 2012 a abril de 2013) podem ser observadas na Figura 1. 

Antes do início do período experimental, foi realizada coleta de amostras para 

análise química do solo (Tabela 1). De acordo com o Manual de Recomendação para 

Uso de Corretivos e Fertilizantes em Minas Gerais/Brazil (Ribeiro et al., 1999), não foi 

necessário a realização de calagem e adubação fosfatada no início do experimento, o 

que pode ser explicado pelo fato de que a área ter sido utilizada anteriormente para 

cultivo de milho para produção de silagem.  
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Figura 1. Precipitação pluviométrica (barras), temperatura mínima (linha sólida), 

temperatura média (linha tracejada) e temperatura máxima (linha pontilhada) 

do município de São João del-Rei – Minas Gerais/Brasil, durante o período 

experimental. 

 

O experimento foi conduzido em pastagem já estabelecida com capim-mombaça 

(Panicum maximum Jacq.) em um delineamento em blocos casualizados, com duas 

intensidades de pastejo (alturas de resíduos pós-pastejo de 30 e 50 cm) e três repetições. 

A área utilizada no experimento foi subdividida em três blocos de 0,5 ha com seis 

piquetes (unidades experimentais), totalizando 1,5 ha. A área de reserva foi constituída 

de 2,0 ha de capim-mombaça. Em outubro de 2012, antes de do início do período 

experimental a área foi submetida a um pastejo intenso, com objetivo de garantir 

uniformidade na rebrotação. Os intervalos entre pastejos corresponderam ao período de 

tempo necessário para que o capim-mombaça atingisse 90 cm de altura (Carnevalli et 

al., 2006). Os períodos de descanso e de ocupação foram determinados de acordo com o 

número de dias que os animais permaneceram nos piquetes e o número de dias 

necessários para que a altura de 90 cm fosse atingida após rebrotação. Após a saída dos 

animais, em cada ciclo de pastejo, os piquetes foram adubados com 75 kg da fórmula 
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NPK 20-0-20. A altura dos pastos, tanto na entrada quanto na saída dos animais, foi 

determinada com régua graduada em centímetros, sendo medidos 50 pontos aleatórios 

por piquete. 

O experimento foi devidamente analisado e aprovado pelo Comitê de Ética de 

Uso de Animais (CEUA) da UFSJ, sob certificado número 06/2012 (Anexo 1). 

 

Tabela 1: Resultado da análise química do solo na camada de 0 a 20 cm de 

profundidade nos piquetes (média de todos os piquetes por tratamento) 

 

 
Característica Química  

Resíduo pós-pastejo (cm) 
30                   50  

 
P (mg/dm3) – Mehlich – 1 
 
MO (dag/kg) – Oxd-Red 
 
pH (H2O) – relação 1:2,5 
 
K (mg/dm3) – Mehlich – 1  
 
Ca (cmolc/dm³) – KCl – 1 mol/L 
 
Mg (cmolc/dm³) – KCl – 1 mol/L 
 
H + Al (cmolc/dm³) – Ca(C2H3O2)2 0,5 mol/L – pH 7,0 
 
T (cmolc/dm³) – Capacidade de troca catiônica a pH 7,0 
 
S (cmolc/dm³) – Ca(PO4)

 -1 
 
V – Saturação por Bases (%) 

 
6,7 
 

2, 295 
 

6,29 
 

116 
 

3, 485 
 

0,64 
 

1, 765 
 

6, 185 
 

4,42 
 

71,05 
 

 
6,55 
 

2, 175 
 

6,4 
 

130 
 

4, 415 
 

0,81 
 

1, 695 
 

7,25 
 

5, 555 
 

76,55 
 

   

A massa de forragem na condição de pré e de pós-pastejo foi mensurada por 

meio do uso de um quadros de 0,25 m2 jogado aleatoriamente cinco vezes em cada 

unidade experimental, sendo a forragem contida no interior do quadro cortada no nível 

do solo. Para a avaliação dos componentes morfológicos da forragem foi retirada uma 

subamostra para a determinação da massa de forragem de pré e pós-pastejo, que foi 
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separada nas frações lâmina foliar, colmo + bainha e forragem morta, as quais foram 

pesadas e secas em estufa de circulação forçada a 55 ºC até peso constante. Os valores 

de massa de forragem foram convertidos para kg MS/ha e os componentes morfológicos 

expressos como proporção (%) da massa de forragem. O acúmulo de forragem (kg 

MS.ha-1) foi calculado a partir da diferença entre a massa de forragem no pós-pastejo 

anterior e no pré-pastejo atual. Para a determinação da taxa de acúmulo de forragem (kg 

MS/ha/dia) os valores de acúmulo de forragem foram divididos pelo número de dias 

entre pastejos de cada ciclo.  

Amostras dos componentes morfológicos (lâmina, colmo e material morto) 

foram seca, moídas e analisadas utilizando-se o sistema de espectrofotometria de 

inflectância no Infravermelho proximal (NIRS), da Embrapa Gado de Corte, de acordo 

com os procedimentos de Mertens et al. (1995), estimando-se os valores de proteína 

bruta (PB), Fibra em detergente neutro (FDN), Digestibilidade in vitro da MS (DIVMS) 

e lignina em detergente em detergente ácido. 

Para as avaliações de perfilhamento foram marcadas aleatoriamente cinco 

touceiras em cada unidade experimental, identificadas com anéis coloridos. Todos os 

perfilhos nas touceiras marcadas foram contados e, a partir daí marcados a cada 30 dias. 

Os perfilhos foram avaliados em três gerações identificadas com anéis de cores 

diferentes. A cada recontagem foram calculadas as taxas de mortalidade, aparecimento, 

sobrevivência de perfilhos basilares, de acordo com as seguintes fórmulas: Taxa de 

aparecimento de perfilhos = [(nº de perfilhos novos (última geração marcada)/ nº de 

perfilhos totais existentes (gerações marcada anteriormente)] x 100; Taxa de 

mortalidade de perfilhos = [(Perfilhos marcados anteriores – Perfilhos sobreviventes 

(contagem atual))/ nº total de perfilhos na marcação anterior] x 100; Taxa de 
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sobrevivência de perfilhos = [(nº perfilhos da marcação anterior vivos na marcação 

atual)/ nº total de perfilhos vivos na marcação anterior]/100.  

Para avaliação das características morfogênicas e estruturais dos pastos de 

capim-mombaça, foram identificados, com anéis plásticos, cinco perfilhos 

representativos nos tratamentos, em pontos distintos da unidade experimental (piquete). 

Com o auxílio de uma régua milimetrada, foram efetuadas, três vezes por semana, 

medições do comprimento das lâminas foliares e do colmo dos perfilhos de capim-

mombaça marcados. O comprimento do colmo e das lâminas foliares vivas e 

senescentes, o número de novas folhas surgidas foram medidos em cada uma das folhas 

de cada um dos perfilhos em cada uma das datas de avaliação. A partir dessas 

informações, calculou-se: Taxa de Alongamento de Colmos (TAlC em cm/dia); Taxa de 

Alongamento Foliar (TAlF em cm/dia); Taxa de Aparecimento Foliar (TApF em 

folhas/dia): Filocrono (FIL em dias); Taxa de Senescência Foliar (TSF em cm/dia). 

O pastejo foi realizado por 24 vacas F1 (Holandês x Zebu) em lactação com 

peso médio de 525,42 Kg ± 43,17, que foram alocadas nos tratamentos de acordo com o 

nível de produção e ordem de lactação. No período de adaptação a disponibilidade de 

matéria seca não foi restrita. A pastagem onde os animais permaneceram antes do início 

do experimento apresentavam as mesmas características de onde foi realizado o 

experimento.  

A taxa de lotação adotada foi a mesma em ambos os tratamentos, 7,4 UA/ha ± 

1,6. Os animais foram pesados no início e no fim de cada ciclo de pastejo para melhor 

controle da taxa de lotação. Os dados foram submetidos a análise de variância os 

tratamentos comparados pelo teste F, adotando-se 5% como nível de significância. 
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4) Resultados e Discussão 

 

As alturas médias no pré-pastejo observadas foram de 91,09±10,1 e 92,04±9,7 

cm para os tratamentos 30 e 50 cm de resíduo pós-pastejo, respectivamente. Para a 

altura de saída, observou-se 38,76±12,12 e 53,88±8,97 cm, respectivamente, para os 

resíduos de 30 e 50 cm.  A meta preconizada de entrada dos animais com altura de 90 

cm foi mantida de forma satisfatória. A altura de entrada com 90 cm para o capim-

mombaça tem sido utilizada mais recentemente a partir de estudos promissores que 

atestam a alta correlação entre a interceptação luminosa (IL) de 95% e a altura de 90 cm 

(Carnevalli et al., 2006). Nesses estudos, a IL de 95% aponta para um controle da 

estrutura do dossel que permite menor acúmulo de colmo e material senescente, o que 

aumentaria sobremaneira a qualidade da forragem e consequentemente a produção de 

leite. Também Difante et al. (2009) e Barbosa et al. (2007) em estudos com capim-

tanzânia relataram que a altura de 70 cm preconziada para pré-pastejo dessa gramínea 

foi alcançada de forma satisfatória. 

Embora o tratamento com resíduo de 30 cm tenha ficado um pouco acima do 

almejado, os dados são consistentes, principalmente quando se avalia a dificuldade de 

manutenção de um pasto de capim-mombaça em altura de resíduo reduzida, devido a 

resistência dos animais em consumir a massa de forragem no final do período de 

ocupação. Também Difante et al., (2009) avaliando capim-tanzânia apontam para a 

dificuldade de rebaixamento dessa forrageira a 30 cm de altura. A rejeição da forragem 

pelo animal resulta em menor consumo, o que, necessariamente diminui a produção a 

leite e, neste caso, a resistência dos animais em reduzir a altura do pasto a 30 cm, pode 

ser indicativo de que esse resíduo prejudicaria a produção de leite. O que pode explicar 
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essa rejeição por parte dos animais é o grande acúmulo de colmo observado no capim-

mombaça quando pastejado em altas intensidades.  

As alturas do resíduo tiveram efeito sobre a duração do período de descanso dos 

pastos (Tabela 2). O tratamento com menor intensidade de desfolhação (50 cm) 

apresentou menor intervalo de pastejo (27,5 dias) em detrimento aos pastos manejados 

com maior intensidade de desfolhação (41,5 dias). Soma-se a isso o maior período de 

ocupação dos piquetes manejados com 30 cm de altura (Tabela 2), que ocorreu devido à 

necessidade de maior consumo, para que o resíduo almejado seja alcançado. O menor 

período de ocupação para piquetes manejados com resíduos de 50 cm é explicado pela 

utilização da mesma taxa de lotação animal (7,4 UA/ha ± 1,6) nos piquetes, 

independentemente da altura de resíduo. Com a mesma taxa de lotação, uma maior 

altura de pós-pastejo requer menor tempo de descanso para que a altura de pré-pastejo, 

sendo esta a mesma em ambos os tratamentos, seja atingida para o retorno dos animais. 

Observa-se na Tabela 2 período de ocupação de 9 dias para os pastos mantidos 

com 30 cm de resíduo, devido a maior necessidade de consumo. O que pode ser 

considerado um período muito longo para manutenção dos animais nos piquetes. Para 

pastos com altura de 50 cm de resíduo a duração do período de ocupação foi de 5 dias. 

O menor tempo de ocupação pode ser explicado pelo fato de que os animais precisam 

consumir menor quantidade de forragem para que a altura almejada seja alcançada. 
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Tabela 2: Ciclo de pastejo, disponibilidade de forragem e taxa de acúmulo de forragem 

em pastos de capim-mombaça sob diferentes resíduos pós-pastejo 

Característica Resíduo CV (%) P>F 

 30 50   

Período de ocupação (dias) 9,3 5,1 2,5 0,0239 

Período de descanso (dias) 41,5 27,5 10,6 0,0407 

Número de ciclos 5 6 0,8 <.0001 

Massa de forragem no pré-pastejo 

(kgMS/ha) 

7503,28 8731,79 6,06 0,1564 

Massa de forragem no pós-pastejo 

(kgMS/ha) 

3328,19 5979,18 15,88 0,0489 

Acúmulo de forragem 

(kgMS/ha.dia) 

78,19 97,01 14,97 0,0287 

CV = Coeficiente de variação 

 

Os períodos de ocupação e descanso dos pastos influenciam diretamente o 

número de ciclos de pastejo, uma vez que para pastos submetidos a 50 cm de resíduo 

pós-pastejo observou-se seis ciclos de pastejo, enquanto para os pastos com resíduo de 

30 cm, observou-se cinco ciclos (Tabela 2). Esses resultados podem ser explicados pela 

menor necessidade de acúmulo de forragem necessária para restauração da altura a 90 

cm no pré-pastejo para pastos manejados com resíduo de 50 cm. Assim, quanto maior a 

intensidade de pastejo, mais tempo será necessário para rebaixamento no pasto, 

consequentemente será necessário maior tempo para que ocorra maior acumulo e a 

altura de entrada seja atingida.  

O maior número de ciclos de pastejos permite maior produção de leite em um 

mesmo intervalo de tempo na mesma área, garantindo assim, maior oferta do produto e 

uma maior rentabilidade da terra. 
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Para massa de forragem na condição de pré-pastejo não observou-se diferença 

entre tratamentos (Tabela 2), o que era esperado, uma vez que para ambos tratamentos 

adotou-se a altura para o capim-mombaça de 90 cm para entrada dos animais. Em 

relação ao pós-pastejo observou-se menor disponibilidade de forragem em pastos 

manejados com 30 cm de resíduo em relação aqueles manejados com 50 cm (Tabela 2).  

Para taxa de acúmulo de forragem (KgMS/ha.dia) observou-se diferença entre 

tratamentos com maior acúmulo para pastos mantidos com 50 cm de resíduo de pastejo 

(Tabela 2). Entretanto, vale salientar que grande proporção desse acúmulo de forragem 

nos pastos com altura de resíduo de 50 cm pode ser devido a fração colmo, uma vez que 

o manejo com resíduo mais alto pode levar a planta a maior necessidade de 

alongamento de colmo. Assim, a manutenção de pastos de capim-mombaça com 50 cm, 

apesar de favorecer o desempenho animal, apresenta maior dificuldade no controle da 

estrutura do dossel.  Difante et al. (2009) também observaram resultado semelhante em 

pastos de capim-tanzânia.   

As altas taxas médias de acúmulo diário de forragem, podem ser explicadas pelo 

fato do experimento ter sido conduzido no verão, uma vez que nesse período as taxas de 

crescimento tendem a ser bastante elevadas, o que pode ser devido as altas taxas 

alongamento e aparecimento de folhas, além da elevação da densidade populacional de 

perfilhos. 

Vale destacar, a importância do manejo do pasto na capacidade produtiva da 

área e nesse caso, a alta produção de verão deverá ser acompanhada de aumentos na 

taxa de lotação, para que a produção de leite por área seja destacada e, 

consequentemente aumente a oferta do produto ao mercado consumidor. De fato, 

devido a estacionalidade de produção das forrageiras tropicais, os sistemas 

rotacionados, não são utilizados durante o período seco do ano, havendo necessidade de 
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uso de estratégias de suplementação volumoso para garantir a oferta do produto durante 

todo o ano. 

Em relação aos componentes morfológicos da forragem não observou-se 

diferença significativa entre tratamentos para % de folhas, colmos e material morto no 

pré-pastejo. Entretanto, para o pós-pastejo observou-se maior proporção folhas para o 

tratamento com altura de saída de 50 cm (Tabela 3), o que se deve a menor remoção de 

forragem pelos animais, uma vez que o resíduo foi maior. Para o resíduo pós-pastejo de 

30 cm observou-se maior proporção de colmos (Tabela 3), resultado da menor altura de 

saída imposta por esse tratamento e, neste caso, a remoção de folhas é maior, havendo 

no resíduo maior proporção de colmo e material morto. De fato, observou-se maior % 

de material morto para pastos com altura de resíduo pós-pastejo de 30 cm. 

Hack et al. (2007) atestaram maior produção de leite para vacas em pastos de 

capim-mombaça com maior proporção de folha. Difante et al. (2009) observaram maior 

ganho de peso para animais mantidos em pastos de capim-tanzânia com maior altura de 

saída. Nesse sentido, o manejo do pastejo assume papel primordial no que tange a 

constância na oferta de proteína de origem animal, tanto para carne quanto leite. 
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Tabela 3: Porcentagem de lâmina, colmo e material morto em pastos de capim 

mombaça sob diferentes alturas de saída pós-pastejo 

 

Característica Resíduo CV P>F 

 30 50   

Massa de forragem no pré-pastejo 
(kgMS/ha) 

7503,28 8731,79 6,06 0,1564 

% folhas no pré-pastejo 63,08 61,7 1,83 0,3490 

% colmos no pré-pastejo 18,75 23,8 8,48 0,1075 

% material morto no pré-pastejo 18,17 14,5 4,16 0,0328 

Massa de forragem no pós-pastejo (Kg 
MS/ha) 

3328,19 5979,18 15,88 0,0489 

% folhas no pós-pastejo 8,42 11,06 2,53 0,0086 

% colmos no pós-pastejo 69,25 58,75 1,04 0,0040 

% material morto no pós-pastejo 22,33 30,19 3,48 0,0132 

 

CV = Coeficiente de variação 

 

Para o pré-pastejo não observou-se diferença entre tratamentos para os teores de 

PB, FDN, DIVMS e Lignina, o que era esperados e indica condições uniforme de pré-

pastejo para ambos tratamentos. Isso se explica pela mesma altura de entrada (90 cm) 

adotada para ambos tratamentos. 

Para o pós-pastejo observou-se diferença entre tratamentos (Tabela 4) com 

maiores teores de PB e digestibilidade para folhas e colmos e menores teores de lignina 

e FDN para pastos manejados com 50 cm de resíduo. Esses resultados podem ser devido 

a maior proporção de folhas em pastos desse tratamento em detrimento aqueles 

mantidos com 30 cm de resíduo (11,06 vs 8,42%) tratamento (Tabela 3). Também 
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Difante et al. (2009) observaram melhor valor nutritivo para pastos de capim-tanzânia 

submetidos a menor intensidade de desfolhação 

 

Tabela 4: Valor nutritivo de pastos de capim-mombaça sob diferentes altura de resíduo  

Característica Resíduo (cm) CV P>F 

 30 50   

  Pré-pastejo  

Proteína Bruta Folhas (g/kgMS) 
9,8 9,6 13,2 0,783 

Proteína Bruta colmo (g/kgMS) 
4,5 4,3 11,8 0,451 

DIVMS folhas (%) 
52,3 54,6 12,4 0,165 

DIVMS colmos (%) 
45,3 44,8 11,8 0,225 

Fibra em detergente neutro folhas (%) 76,3 77,0 19,7 0,807 

Fibra em detergente neutro colmo (%) 79,8 79,3 11,8 0,519 

Lignina folhas (%) 3,7 3,9 9,8 0,762 

Lignina colmos (%) 4,6 4,4 10,4 0,843 

Pós-pastejo 

Proteína Bruta Folhas (g/kgMS) 5,4 6,7 18,5 0,001 

Proteína Bruta colmo (g/kgMS) 3,9 4,8 11,4 0,0043 

DIVMS folhas (%) 52,1 56,4 9,08 0,0014 

DIVMS colmos (%) 43,1 46,9 15,2 0,0038 

Fibra em detergente neutro folhas (%) 78,2 76,8 9,5 0,001 

Fibra em detergente neutro colmo (%) 80,1 79,3 18,5 0,058 

Lignina folhas (%) 4,2 3,3 15,0 0,001 

Lignina colmos (%) 5,2 4,6 22,0 0,001 

CV = Coeficiente de variação 
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As alturas de saída influenciaram as características morfogênicas do capim-

mombaça (Tabela 5). As características morfogênicas são utilizadas como ferramenta de 

manejo para entendimento da dinâmica de geração de folhas e perfilhos em uma 

comunidade vegetal e, assim, auxiliam no entendimento do fluxo de tecido do pasto. 

Observou-se maiores TAlF para plantas submetidas a resíduo de 50 cm de altura. De 

fato, os tratamentos com desfolhação mais intensa resultaram em diminuição do 

comprimento da bainha foliar, provavelmente consequência de redução da fase de 

multiplicação celular, acarretando em menor comprimento final da lâmina, como 

demonstrado por Duru & Ducrocq (2000), daí a menor TAlF para plantas submetidas a 

30 cm de resíduo pós-pastejo (Tabela 5). De fato, observou-se maior % de folhas para 

plantas no tratamento com altura de resíduo de 50 cm.  

 

Tabela 5: Características morfogênicas de plantas de capim-mombaça sob diferentes 
intensidades de desfolhação 

 
Características Altura de residuo   

 30 50 CV P>F 

Taxa de alongamento foliar (cm.dia-1) 0,898 1,439 23,05 0,00405 

Taxa de senescência foliar (cm.dia-1) 0,051 0,190 72,68 0,06510 

Filocrono (dias) 8,05 11,06 8,13 0,02140 

Taxa de aparecimento foliar (folha.dia-1) 0,129 0,096 24,84 0,01552 

Taxa de alongamento de pseudocolmo 

(cm.dia-1) 

0,070 0,215 62,46 0,08780 

CV = Coeficiente de variação 

 

A TAlF é uma medida de grande importância na análise de fluxo de tecidos das 

plantas e correlaciona-se positivamente com o rendimento forrageiro, já que a medida 

que se aumenta a TAlF ocorre incremento na proporção de folhas e conseqüentemente 

maior área foliar fotossinteticamente ativa, promovendo assim, maior acúmulo de 
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matéria seca (Martuscello et al., 2004). De forma geral, observa-se maiores folhas e em 

menor número para plantas cujo resíduo pós-pastejo adotado foi de 50 cm, haja vista o 

menor filocrono (intervalo para o aparecimento entre duas folhas consecutivas) e maior 

TApF para plantas desse tratamento (Tabela 5). De fato, pastos submetidos a intensas 

desfolhações, ou seja, mantidos mais baixos, possuem folhas menores e em maior 

número (Santos et al., 1999). A TApF é largamente influenciada pela taxa de 

alongamento foliar e pelo comprimento de pseudocolmo, uma vez que esse último 

determina a distância do percurso para que a folha possa emergir. No caso do capim-

mombaça, neste estudo, à medida que se aumentou o número de folhas expandidas para 

que a planta fosse submetida ao corte, maior foi a TApF. 

Para TSeF e TAlC não observou-se diferença significativa (Tabela 5), o que 

pode ser explicado pelo alto coeficiente de variação dessas características. De fato, 

outros estudos relatam alto coeficiente de variação para essas características 

(Martuscello et al., 2004). 

Observa-se na Tabela 6 que não houve diferença significativa entre os 

tratamentos para taxa de aparecimento de perfilhos. O efeito de intensidade de pastejo 

foi menos evidente, em pastos manejados com altura de resíduo de 30 cm, indicando 

que períodos longos de rebrotação podem ser prejudiciais caso sejam associados a 

desfolhações drásticas quando a área foliar remanescente é pequena e de baixa 

eficiência fotossintética. De fato, observou-se maior período de descanso em pastos 

manejados com 30 cm de altura de saída pós pastejo em detrimento aqueles manejados 

a 50 cm (Tabela 2). De acordo com Ubele (2002), esse tipo de situação é típico de áreas 

manejadas intensivamente através de irrigação, elevados níveis de fertilização 

nitrogenada e colheita mecânica, em que o custo fixo de produção é elevado e, portanto, 

necessita da maior produção possível por evento de corte ou pastejo. Nesse caso, os 



 

32 

 

benefícios potenciais dos insumos e tecnologia empregados no processo de 

intensificação da produção correm o risco de não serem realizados e as expectativas de 

técnicos e produtores frustradas.  

 

Tabela 6: Taxas de aparecimento, sobrevivência, mortalidade e número total de 

perfilhos em plantas de capim-mombaça submetidas a diferentes intensidades 

de pastejo. 

 
 30 50 P>F 

Taxa de aparecimento de 

perfilhos 

13,85±9,2 14,6±3,9 0,7542 

Taxa de sobrevivência de 

perfilhos 

87,02±1,44 95,47±4,9 0,032 

Taxa de mortalidade de 

perfilhos 

2,77±0,69 1,22±0,33 0,024 

Número total de perfilhos 123,5±1,98 193,6±12,3 0,047 

 

 A atividade de perfilhamento está relacionada a mudanças em temperatura e 

regimes de luz, sendo controlada pela taxa de aparecimento de folhas (Davies & 

Thomas, 1983) que, por sua vez, é insensível à desfolha (Anslow, 1966). Esse fato pode 

explicar porque não foram detectadas diferenças entre o aparecimento de perfilhos e a 

intensidade de pastejo dos tratamentos. Também Ubele (2002) não encontrou diferença 

na taxa de aparecimento de perfilho em pastos de capim-mombaça manejados com 

altura de resíduo de 30 e 50 cm de altura.  

Observou-se maior taxa de mortalidade de perfilhos (Tabela 6) para o tratamento 

com menor altura de saída (30 cm), corroborando os resultados de Carvalho (2000), que 

observaram aumento na mortalidade de perfilhos para os tratamentos correspondentes a 

desfolhas mais severas e frequentes. Os pastos submetidos ao resíduo de 30 cm 
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apresentaram menores taxas de sobrevivência que os de resíduo 50 cm, corroborando os 

resultados de Ubele (2002), que observou maior renovação da população de perfilhos de 

capim-mombaça em pastos submetidos a alta intensidade de pastejo.  Observou-se 

menos número de perfilhos para plantas submetidas a pastejo mais intenso (30 cm de 

resíduo), o que está relacionado ao fato desse tratamento ter apresentado maior taxa de 

mortalidade e menor taxa de sobrevivência de perfilhos. Embora, altura de saída de 

pastejo maiores tendem a promover o perfilhamento, uma vez que a entrada de luz no 

dossel estimula o aparecimento de perfilhos, a altura de saída de 30 cm em capim-

mombaça pode estar sendo drástica o suficiente para não estimular o perfilhamento. 

 

 

5) Conclusões 

O manejo de pastos de capim-mombaça sob lotação intermitente com resíduo de 

50 cm promove maior número de ciclos de pastejo, apesar da maior dificuldade de 

controlar a estrutura do pasto, maior acumulo de folhas e maior produção de 

forragem. Para esse manejo recomenda-se estrito controle da altura a 50 cm para que 

não se permita a elevação de colmos. Sendo esse manejo indicado para sistema de 

produção de maior rotatividade de animais.  

Pastos de capim-mombaça manejados com menor altura de resíduo (30 cm) 

apresentam folhas em maior número e de menor tamanho, em relação aqueles com 

maior altura de resíduo pós-pastejo (50 cm). A altura de resíduo de 30 cm em plantas 

de capim-mombaça submetidas a lotação intermitente prejudica o perfilhamento das 

plantas no dossel, o que pode a longo comprometer, sobremaneira a rebrotação e a 

sustentabilidade dos pastos. Soma-se a isso o maior período de descanso necessário 
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para o manjo desses pastos, o que diminui a capacidade de utilização da área para 

pastejo 
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7) ANEXOS 


