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RESUMO 

Produtividade de forragem e distribuição do sistema radicular do capim 

Mombaça em resposta a doses de gesso agrícola 

Este trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos da aplicação de diferentes 
doses de gesso agrícola sobre a produção de forragem e a distribuição do sistema 
radicular de capim Mombaça, bem como identificar relações entre a produtividade de 
forragem e a densidade de raízes da forrageira, e verificar se o gesso agrícola colabora 
para possíveis diferenças de qualidade e produtividade de forragem. O estudo foi 
realizado em área de pastejo rotacionado para gado de leite na fazenda experimental da 
Faculdade Doutor Francisco Maeda – FAFRAM, no município de Ituverava, SP. Os 
tratamentos referiram-se à aplicação de diferentes doses de gesso agrícola, a saber: 
(T1) Testemunha (sem gesso); (T2) 2,75 Mg há

-1
; (T3) 5,5 Mg ha

-1
; (T4) 8,25 Mg ha

-1
; 

(T5) 11 Mg ha
-1

. Os parâmetros utilizados nas avaliações foram: (a) massa seca de 
raízes (MSR); (b) massa fresca da parte aérea (MFPA); (c) massa seca da parte aérea 
(MSPA); (d) teor de proteína bruta (PB); (e) teor de fibra em detergente ácido (FDA); (f) 
teor de fibra em detergente neutro (FDN). As doses de gesso tiveram efeito significativo 
e aumentaram os valores de MSR, MFPA e MSPA. Os resultados obtidos mostram que 
doses de gesso agrícola superiores à recomendação padrão (T2) resultaram em 
aumento de MSPA, de MSR e da profundidade do sistema radicular, indicando que 
houve redução do estresse por deficiência hídrica. 

 

Palavras-chave: Gesso agrícola; Capim-mombaça; Déficit hídrico; Pastagem  
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ABSTRACT 

Forage yield and root system distribution of Mombaça grass in response to 

doses of agricultural gypsum 

 

This work aimed to evaluate the effects of applying different doses of agricultural 
gypsum on forage production and root system distribution of Mombaça grass and identify 
relationships between forage yield and forage root density to verify whether agricultural 
gypsum contributes to possible differences in forage quality and productivity. The study 
was carried out in a rotational grazing area for dairy cattle on the experimental farm of 
College ‘Doctor Francisco Maeda’ – FAFRAM, in the county of Ituverava, SP. The 
treatments referred to the application of different doses of agricultural gypsum, namely: 
(T1) Control (without gypsum); (T2) 2.75 Mg ha-1; (T3) 5.5 Mg ha-1; (T4) 8.25 Mg ha-1; 
(T5) 11 Mg ha-1. The parameters used in the evaluations were: (a) root dry mass (MSR); 
(b) fresh aerial part mass (MFPA); (c) aerial part dry mass (MSPA); (d) crude protein (CP) 
content; (e) acid detergent fiber (FDA) content; (f) neutral detergent fiber (FDN) content. 
Gypsum doses had a significant effect and increased MSR, MFPA, and MSPA values. 
The results show that doses of agricultural gypsum higher than the standard 
recommendation (T2) increased MSPA, MSR, and root system depth, indicating a 
reduction in stress for water deficit. 

Keywords:  Gypsum; Mombasa guineagrass; Water deficit; Pasture  
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INTRODUÇÃO 

Os dados dos Censos Agropecuários de 1975 a 2017 mostram que as áreas 

de pastagens no Brasil (naturais e plantadas) passaram por grandes modificações 

(IBGE, 2020). A área total aumentou até o censo de 1985 e vem diminuindo a partir 

desse momento. Observa-se que as pastagens naturais vêm dando lugar às 

plantadas, que passaram de 24% a 67,5% do total entre 1975 e 2017. Entre 2006 e 

2017, a área total de pastagens passou de 160 a 158,6 milhões de hectares (-1,4%), 

com redução de 10,4% das pastagens naturais e aumento de 9,4% das pastagens 

plantadas. 

A evolução do rebanho bovino de 1975 a 2017 (IBGE, 2020) mostra o 

aumento de 70,2 milhões de cabeças (+ 69%). Apesar de uma redução de 4,29 

milhões de cabeças de 2006 a 2017 (-2,4%), a tendência foi de aumento da lotação 

animal, mostrando que a substituição das pastagens naturais pelas plantadas tem 

aumentado a produtividade nos sistemas de produção de bovinos, e uma das 

causas é o uso de forrageiras mais produtivas. 

A extração de nutrientes sem adubação de reposição tem levado à 

degradação das pastagens (COMAS et al., 2015). Segundo o levantamento 

apresentado no Atlas Digital das Pastagens Brasileiras, no ano de 2018, 97,7 

milhões de hectares de pastagens brasileiras (58,9% do total) apresentaram algum 

grau de degradação (LAPIG, 2021). Na Contribuição Nacionalmente Determinada 

Presumida (INDC) do acordo de Paris, o Brasil se propôs a recuperar 15 milhões de 

hectares de pastagens degradadas até o ano de 2030 (AGRAER, 2015). 

A abertura de novas áreas para pastagens está cada vez mais restrita, por 

isso é crescente a sua implantação em áreas marginais, com solos pouco férteis, 

com elevada acidez, com altos teores de alumínio (Al3+) e outros elementos tóxicos 

(MACEDO, 1999) 

Portanto, é necessário um esforço contínuo para recuperação das 

pastagens, o que inclui a correção da fertilidade e adubação adequada ao sistema 

de produção de cada propriedade. Em muitos casos, são necessárias aplicações de 

calcário, gesso, macronutrientes (nitrogênio, fósforo e potássio) e micronutrientes 

(zinco, cobre, boro, molibdênio e manganês) (SOUSA et al., 2001). 

A estratégia mais comum para corrigir o pH, reduzir ou eliminar a deficiência 

de cálcio e magnésio, e reduzir o teor de alumínio no solo é a aplicação de calcário. 
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Apesar de a calagem ser eficaz para isso, a baixa mobilidade do calcário no solo faz 

com que a correção leve alguns anos para chegar às camadas mais profundas do 

solo. Assim, a calagem pode não sanar os problemas de toxidez por alumínio em 

tempo razoável para evitar a perda de produtividade das culturas. 

A aplicação de gesso agrícola pode ser utilizada na melhoria do ambiente 

radicular em profundidade. Após a sua aplicação e dissolução, apresenta rápida 

mobilidade na camada arável e leva cálcio e enxofre às camadas subsuperficiais, 

reduzindo ou eliminando a toxidez por alumínio. Assim, o gesso agrícola favorece o 

aprofundamento das raízes e permite às plantas superar veranicos e usar com mais 

eficiência os nutrientes aplicados ao solo (SOUSA; LOBATO; REIN, 1995). 

O crescimento radicular de grande parte das plantas é prejudicado quando o 

solo apresenta saturação por alumínio acima de 10% (COMAS et al., 2015). O 

capim-mombaça (Megathyrsus maximus cv. Mombaça) é classificado como uma 

forrageira de tolerância moderada a teores de alumínio no solo, apresentando 

elevada produtividade em condições de alta fertilidade e na ausência desse 

elemento (ALMEIDA; MONTEIRO; JANK, 2000). 

A aplicação de gesso agrícola tem sido usada como uma alternativa para a 

redução da concentração de alumínio no solo, além de ser uma fonte de cálcio e 

enxofre. O gesso pode ser utilizado em áreas de pastagens para melhorar o 

ambiente da superfície do solo. Funciona como condicionador de solo (mais 

recomendado para espécies exigentes e muito exigentes), como fonte de enxofre 

(recomendado para todas as espécies) e de cálcio (COMAS et al., 2015). 

O gesso agrícola também induz o aprofundamento das raízes, o que pode 

reduzir o estresse por déficit hídrico em pastagens, colaborando para aumentar a 

produção de forragem em períodos de seca ou durante veranicos. Entretanto, 

também provoca o carreamento de alguns nutrientes (Ex.: potássio) para camadas 

mais profundas do solo, o que pode prejudicar a produtividade das culturas. 

Apesar de haver estudos sobre o tema, ainda há dúvidas sobre as doses 

recomendadas de gesso agrícola para promover o aprofundamento do sistema 

radicular, aumentando o acesso da cultura à umidade do solo em camadas 

profundas. 

O presente trabalho visa avaliar o desenvolvimento radicular e da parte 

aérea do capim Mombaça sob diferentes dosagens de gesso agrícola. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. Geral 

Avaliar os efeitos da aplicação de doses de gesso agrícola sobre a produção 

de forragem e a distribuição do sistema radicular de capim-mombaça. 

  

1.2. Específicos 

a. De acordo com as doses de gesso agrícola aplicadas, pretende-se: 

b. Determinar a distribuição do sistema radicular da cultura estudada 

nas camadas do solo; 

c. Determinar a produtividade de matéria seca da parte aérea da 

forrageira; 

d. Identificar relações entre a produtividade de matéria seca da parte 

aérea e a densidade de raízes da forrageira; 

e. Avaliar possíveis diferenças de qualidade e produtividade da 

forrageira. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1.  Megathyrsus maximus (Syn. Panicum maximum Jacq.) cv. Mombaça 

O gênero Megathyrsus (Syn. Panicum), pertence à família Poaceae, 

subfamília Panicoideae e Tribo Panicea, e abriga várias plantas perenes ou anuais 

de diferentes hábitos de crescimento. As forrageiras desse gênero são originárias da 

África e nele estão incluídas cerca de 500 espécies presentes em países de clima 

quente, principalmente nas regiões tropicais, com inúmeras variedades para pastejo. 

Dentre elas, destaca-se a Panicum maximum (Jacq.) (Syn. Megathyrsus maximus) 

(JANK, 1995). 

Várias espécies forrageiras do gênero Megathyrsus (Syn. Panicum) sofreram 

seleção (natural ou antrópica) para tolerar os hábitos de pastoreio de grandes 

animais. Por isso, tornaram-se mais produtivas, vigorosas e robustas (JANK; VALLE; 

RESENDE, 2011) Por terem origem tropical, pouco ou nenhum crescimento 

vegetativo é esperado quando as temperaturas estão abaixo de 15ºC (MORENO et 

al., 2014). 

Martuscello (2007) elucida que o primeiro cultivo de M. maximus (cv. 

Colonião) no Brasil foi introduzido pelos navios negreiros, que vieram da África. A 

espécie era utilizada como cama para os escravos. Todavia, Parsons (1972), atribui 

a Tomé de Souza a introdução desse tipo de capim no país, ainda no século XVI. 

O capim-mombaça (Megathyrsus maximus cv. Mombaça) foi lançado em 

1993 pela Embrapa – Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte (CNPGC), em 

Campo Grande, MS (JANK et al., 2009). Sua altura pode variar de acordo com o 

manejo empregado, e normalmente trabalha-se com altura de corte ou pastejo entre 

80 e 120 cm (ALEXANDRINO; GOMIDE; GOMIDE, 2005; DIM et al., 2015; GOMIDE; 

GOMIDE; ALEXANDRINO, 2007; MORENO et al., 2014; SILVA et al., 2009; 

SIMONETTI; MARQUES; COSTA, 2016) e altura pós-corte (resíduo) de 20 a 50 cm 

(DIM et al., 2015; MORENO et al., 2014; SILVA et al., 2009; SIMONETTI; 

MARQUES; COSTA, 2016). Entretanto, pode atingir alturas superiores a 1,6 m 

quando há o estiolamento do colmo e dá-se início a produção de panículas.  

Segundo Carnevalli (2003), o capim-mombaça é uma planta ereta e de 

crescimento cespitoso. Apresenta folhas quebradiças com largura média de três 

centímetros e sem cerosidade. As lâminas possuem poucos pelos. As bainhas são 
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glabras e os colmos levemente arroxeados. Ainda apresenta uma alta produtividade 

de forragem de 165,3 Mg ha-1 ano-1 de matéria verde e 32,9 Mg ha-1 ano-1 de matéria 

foliar seca.  

Quando o objetivo é a obtenção de sementes, normalmente cada planta 

produz de 5 a 10 panículas, com colheita predefinida em 38 dias após o início do 

florescimento (ALMEIDA et al., 2015).  

A altura de corte influencia a produção e as características morfogênicas de 

genótipos de Megathyrsus maximus (Syn. Panicum maximum) (BEDESCHI, 2016).  

O capim Mombaça tem crescimento rápido, com taxa média de alongamento 

foliar de 1 a 2 cm perfilho-1 dia-1 (LUNA et al., 2012; SILVA et al., 2016), o que o 

qualifica para sistemas intensivos de produção de carne ou leite a pasto. 

Segundo Herling (2006), a longevidade da pastagem depende da 

intensidade de pastejo e do período de ocupação da pastagem. O autor realizou um 

experimento sobre o tema e verificou que, na menor oferta de forragem testada, a 

longevidade dependeu da renovação da população de perfilhos, e as maiores ofertas 

de forragem estavam associadas à sobrevivência de perfilhos remanescentes. 

A taxa de rebrote da planta, que ocorre após o corte, depende de três 

fatores: da intensidade, da frequência e dos aspectos edafoclimáticos. A altura do 

resíduo após o processo de desfolhação é um elemento crucial, uma vez que este 

pode modificar todos os aspectos morfofisiológicos da planta (BEDESCHI, 2016).  

Sobre a taxa de senescência foliar, Santos, Balsalobre e Corsi (2004) 

detectaram que esta foi maior com 48 dias de intervalo de pastejo (praticamente nula 

entre maio e setembro). Sobre as características morfofisiológicas, os autores frisam 

que na região Centro-Sul do Brasil, o cultivar Mombaça deve ser cultivado com 28 

dias entre cortes ou pastejos no período de outubro a maio, e com 48 dias entre 

maio e setembro. Também apontam que o cultivo de capim-Mombaça não pode ser 

orientado apenas pelos valores da taxa de acúmulo de matéria seca. Assim, é 

necessário fazer pesquisas sobre perdas de pastejo e efeitos de presença das 

hastes (colmos) na eficiência do pastejo, consumo e qualidade da forragem para que 

seja possível determinar a melhor forma de manejar o capim. Por fim, os autores 

destacam a importância do manejo, que proporciona rebrota vigorosa, favorece a 

perenidade do pasto e resulta em elevada produção de matéria seca de boa 

qualidade. 
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Costa et al (2018) investigaram as características de caráter morfogênico e 

estrutural da Megathyrsus maximus cv. Tanzânia-1, atendo-se às intensidades do 

processo de desfolhação. Os autores investigaram o efeito das intensidades de 

desfolhação, definida com base na altura do resíduo (20, 30, 40 e 50 cm do solo) no 

processo de produção da forragem e nas características morfogênicas e estruturais 

da forrageira, nas condições ambientais dos cerrados do estado de Roraima. Os 

valores máximos foram registrados com alturas de resíduo entre 41 e 36 cm. Os 

autores apontam que a densidade populacional de perfilhos, a taxa de aparecimento 

das folhas e o número de folhas por perfilho foram inversamente proporcionais à 

intensidade de desfolhação, e o inverso ocorreu em relação ao comprimento médio 

das folhas e à taxa de senescência foliar.  Concluíram que o aumento da intensidade 

de desfolhação causou a eliminação dos meristemas apicais e frisaram que o rigor 

da rebrota foi direta e negativamente relacionado à intensidade da desfolhação. 

Homen et al. (2010) estudaram a produção de biomassa e o valor nutricional 

do capim-da-índia (M. maximus (Jacq.)) cv.  “Gamelote” com seis idades de colheita 

(21, 28, 35, 42, 49 e 56 dias) em diferentes períodos do ano, avaliando a altura das 

plantas (A), a matéria seca da biomassa (MSB), das folhas (H) e dos caules (T), a 

relação folha-caule (H:T), os teores de proteína bruta (PC), de fósforo (P) e de Cálcio 

(Ca) e a digestibilidade da matéria seca (DMS). Os autores constataram efeitos 

significativos do período do ano e da idade da planta sobre MSB, H e H:T, e 

observaram que, em períodos de alta pluviosidade, a MSB média na idade de 42 

dias excedeu 5000 kg ha-1 de MS. Sobre a razão H:T, e PC, constataram que são 

inversamente proporcionais ao intervalo entre cortes. Também relataram que o 

aumento do intervalo entre cortes reduziu os teores de P e Ca. Em relação à DMS, 

atestaram que esta diminuiu com o aumento da idade, variando entre 54 e 71%.  

Pezzopane et al. (2012) investigaram a produção da matéria seca do capim-

tanzânia em função de variáveis agrometeorológicas, em condições de sequeiro, em 

São Carlos, SP, tendo como objetivo o desenvolvimento e a validação de modelos 

de regressão linear em função dos aspectos agrometeorológicos. Os autores 

detectaram que as variáveis utilizadas podem ser usadas tanto em simulações 

quanto em modelos que visem prever a produção do capim-tanzânia.  

Santos, Balsalobre e Corsi (2004) avaliaram as características 

morfogenéticas e a taxa de acúmulo de forragem em pastos de capim-mombaça 
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submetidos a três intervalos de pastejo (28, 38 e 48 dias). Constataram que a taxa 

de alongamento das hastes e das folhas seguiu comportamento estacional, sendo 

mais elevada nos meses com maior temperatura e precipitação. 

Por tais motivos, é difícil determinar a real necessidade hídrica do capim-

mombaça. No entanto, considerando que nos experimentos irrigados não haja 

restrição hídrica, uma planta do tipo C4 consome, em média, 350 g de água para 

produzir 1 g de matéria seca (VOLTOLINI et al., 2011). Com uma estimativa de 

produção de 40 Mg ha-1 ano-1 seriam necessários 1400 mm de precipitação pluvial 

(3,84 mm/dia). Muniz et al. (2014) definiram uma evapotranspiração média de 3,93 ± 

1,8 mm dia-1 para capim Mombaça sob sistema de pastejo rotacionado no período 

outono/inverno, em Campos dos Goytacazes, RJ. Como há irregularidades nas 

chuvas, a produtividade das gramíneas forrageiras pode ser fortemente limitada pela 

disponibilidade hídrica. 

A disponibilidade de água no sistema produtivo influencia o aumento do 

índice de área foliar (IAF), o alongamento foliar e a altura das plantas (LOPES et al., 

2014). Há relatos de aumentos de produção de matéria seca em forrageiras tropicais 

irrigadas, da ordem de 41,6%, 45,7% e 52,1% para Urochloa brizantha (Syn. 

Brachiaria brizantha) cv. BRS Piatã, U. brizantha cv. Marandu e Panicum maximum 

(Syn. Megathyrsus maximus) cv. Mombaça, respectivamente (ANTONIEL et al., 

2016; DUPAS et al., 2010). 

2.2. Exigências nutricionais e produtividade de forragem 

A falta de informações técnicas consistentes e confiáveis sobre as 

gramíneas forrageiras tropicais tem sido a causa de muitas recomendações práticas 

de manejo, frequentemente inadequadas e inconsistentes (RODRIGUES et al., 

2012).  

Lugão et al. (2003) frisam que a manutenção da fertilidade do solo é uma 

das condições mais relevantes que fomentam a continuidade do P. maximum (Syn. 

Megathyrsus maximus) nas pastagens, tendo como consequência os bons 

resultados na produção animal.  

Uma das estratégias de manejo tem sido o desenvolvimento de forrageiras 

mais competitivas e adaptadas à fertilidade alta, como forma de mitigar os 

problemas causados pela prática da monocultura (BELIDO et al., 2016).  
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A adubação nitrogenada proporciona incremento na produtividade de 

forragem das pastagens de capim-mombaça, pois essa forrageira é considerada 

uma das mais produtivas e competitivas no cenário pecuário brasileiro (PIETROSKI; 

OLIVEIRA; CAIONE, 2015; BELIDO et al., 2016). 

Um trabalho de pesquisa de Leite et al. (2019) teve como intuito analisar a 

eficácia dos insumos no que tange à melhoria da eficiência dos fertilizantes 

nitrogenados, que são muito importantes no cultivo das gramíneas em regiões 

tropicais. Neste trabalho foi avaliado o desempenho do capim-mombaça 

(Megathyrsus maximus) associado ao Azospirillum brasilense e à fertilização com 

nitrogênio (N). Sobre o número de perfilhos e a produção de raízes, os autores 

atestaram que a eficiência da inoculação variou em virtude das doses de N 

fornecidas. Contudo, a percentagem de N foliar foi maior no caso das plantas 

inoculadas, independentemente da dose de N aplicada; também verificaram que se 

obteve um aumento da produção de forragem de até 36% ao fazer uso da 

inoculação em conjunto com a adubação com N.  

Ferreira et al (2018) analisaram as propriedades físicas do solo sob 

pastagem de capim-tanzânia adubada com N mineral, ou consorciada com 

estilosantes. Transcorridos três anos, constataram que o aumento da taxa de lotação 

animal decorrente do aumento da produção da forragem não afetou as condições 

físicas do solo. Sobre o consórcio da pastagem de capim-tanzânia com a 

leguminosa, detectaram que esta apresenta valores concernentes à capacidade de 

armazenamento da água e ar do solo próximos aos ideais. No segundo ano houve o 

decréscimo dos valores de resistência do solo à penetração, ficando abaixo do limite 

crítico de 2.500 kPa. Os resultados apontam que o capim-tanzânia pode ser uma 

alternativa de melhoria das condições do solo. 

O capim-mombaça é exigente em fertilidade do solo e o fósforo (P) é o 

nutriente que mais limita sua produtividade. Respostas positivas à aplicação de P 

dependem da correção da acidez do solo e da adição de outros nutrientes como 

nitrogênio (N), potássio (K), enxofre (S) e micronutrientes (EUCLIDES, 2014). 

As forrageiras do gênero Megathyrsus têm alta resposta a fósforo (P) e 

potássio (K). Santos et al. (2016) realizaram um experimento com capim-mombaça e 

aplicação de resíduo líquido de laticínio (RLL), com alta concentração de N (68-82 

mg L-1 de N), P (178-183 mg L-1 de ortofosfato) e K (716-735 mg L-1 de K), aplicando 
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doses de 10 a 400 m3 ha-1 e comparando esses tratamentos à adubação 

convencional (fertilizante químico NPK). De modo geral, as maiores doses de RLL 

resultaram em maiores valores que o tratamento com fertilizante NPK na maioria dos 

parâmetros, exceto para a massa seca de material morto (MSMM – menor com 

RLL), altura de plantas (AP – praticamente sem diferença), número de perfilhos por 

planta (NP – menor número) e relação folha/colmo (F/C – menor valor). Os autores 

concluíram que o RLL substituiu cerca de 25% e 100% das adubações fosfatada e 

potássica, respectivamente. 

Segundo Santos, Balsalobre e Corsi (2004), a análise de exigências 

nutricionais e produtividade deve ser associada a uma estimativa de densidade 

populacional de perfilhos. Frisam que sob condições adequadas de crescimento, o 

número de folhas que uma gramínea mantém por perfilho é relativamente constante, 

visto que o aparecimento da nova folha acaba por coincidir com a morte da mais 

velha. Desse modo, logo após uma desfolha severa (todas as folhas eliminadas), 

não há senescência e a taxa de acúmulo de forragem corresponde à assimilação 

líquida.  Os autores concluíram que, depois de certo tempo, as primeiras folhas 

produzidas começam a morrer; porém, como possuem um tamanho menor, a taxa 

de crescimento permanece maior que a de senescência, e nessa fase a taxa líquida 

de acúmulo de forragem é máxima. 

Para que seja possível maximizar a eficiência da utilização da forragem 

produzida, os autores enfatizam que é necessário conhecer o tempo de vida das 

folhas, bem como os intervalos da desfolha devem ser determinados para que a 

maior parte das folhas possa ser colhida ao menos uma vez. 

2.3.  Produtividade 

Há uma necessidade premente de intensificação dos sistemas de produção 

de pastejo. Isso se dá em função da crescente restrição ao desbravamento de novas 

áreas, o que faz surgir a demanda por novos estudos capazes de avaliar as 

respostas das forrageiras aos fatores relacionados ao manejo intensivo, 

especificamente no que diz respeito ao incremento de biomassa e qualidade da 

forragem produzida. 

Megathyrsus maximus é uma das espécies de plantas forrageiras mais 

importantes para a produção de bovinos nas regiões de clima tropical e subtropical. 
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O uso e o interesse por plantas pertencentes a esse gênero têm aumentado nos 

últimos anos, provavelmente em virtude de seu grande potencial de produtividade de 

forragem, ampla adaptabilidade, boa qualidade de forragem e facilidade de 

estabelecimento (MINGOTTE et al., 2011). 

As cultivares de Megathyrsus maximus caracterizam-se pela alta 

produtividade, pelo elevado valor nutritivo e por sua aceitabilidade pelos animais 

(BEDESCHI, 2016). A fim de que tais características possam ser garantidas e 

preservadas, é necessário o fornecimento de condições ambientais adequadas, bem 

como o manejo correto das pastagens. O autor também afirma que os genótipos 

dessa espécie são os mais variados, são selecionados na Embrapa Gado de Corte e 

precisam ser avaliados a partir de distintas formas de manejo.  

Trabalhos com o capim-mombaça apresentam respostas crescentes de 

produtividade de forragem (matéria seca da parte aérea, ou MSPA) em resposta ao 

N, com aumentos de 1000 a 1500 kg ha-1 ciclo-1 (PIETROSKI; OLIVEIRA; CAIONE, 

2015; SANTOS et al., 2016). 

A taxa de alongamento de hastes e folhas da cultivar Mombaça segue um 

comportamento estacional, sendo mais elevada nos meses de maior temperatura e 

precipitação (SANTOS et al., 2004).  

Várias pesquisas mostram que o capim Mombaça pode atingir produções 

superiores a 40 Mg ha-1 ano-1. Em um trabalho com Mombaça irrigado realizado por 

Müller et al. (2002) foi obtida uma produção média de matéria seca da parte aérea 

(MSPA) por ciclo de 5559,2 kg ha-1, correspondentes a 114 kg ha-1 dia-1 de MS, ou 

41,6 Mg ha-1 ano-1. Em outro experimento irrigado e com duração de um ano, foram 

obtidos 42,7 Mg ha-1 ano-1 (SILVA et al., 2012). Mochel Filho et al. (2016) obtiveram, 

em 120 dias de experimento (de agosto a dezembro) produção de 16,98 Mg ha-1 e 

acúmulo médio de forragem de 141,5 kg ha-1 dia-1 de MS. Sanches (2017) realizou 

experimento de consumo de água com Mombaça irrigado e obteve produtividade de 

59,3 Mg ha-1 ano-1 de MS, com a aplicação de 600 kg ha-1 de N. Jesus (2020) 

realizou experimento de adubação nitrogenada e boratada com capim-mombaça e 

obteve produtividades mínima e máxima de 34,2 e 66,2 Mg ha-1 ano-1 com doses de 

250 para 1000 kg ha-1 de N, respectivamente. A autora constatou aumento de 58% a 

94% na produção de matéria seca da menor para a maior dose de N, de acordo com 

a dose de boro aplicada. 
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A capacidade de produção da pastagem está intimamente relacionada com 

a sua altura de desfolhação; em situações de alta intensidade de desfolhação, por 

exemplo, pode-se atingir elevadas taxas de crescimento da gramínea (BEDESCHI, 

2016).  

De acordo com Silveira (2006), a morfogênese tem como base o estudo 

acerca dos elementos morfogênicos relacionados com a estrutura do pasto, podendo 

ser representada pela taxa de aparecimento e senescência dos novos órgãos.  

Atualmente o Brasil detém o maior rebanho bovino comercial e é o maior 

exportador de carne bovina do mundo. Como também é grande exportador de outros 

produtos agrícolas (soja, milho, algodão etc.), tem aumentado a competição pelo uso 

da terra. Assim, há necessidade de aumentar o potencial brasileiro de produção de 

forragem, visto que o sistema predominante de produção é baseado na alimentação 

de bovinos em pastagens, que são a forma mais barata para alimentação do gado. 

Dupas et al. (2010) apontam que, entre todos os nutrientes, o nitrogênio é o 

que mais influencia, em termos quantitativos, o crescimento das pastagens 

estabelecidas, bem como é o segundo fator que mais limita o desenvolvimento de 

plantas forrageiras. Reiteram que o nitrogênio é um constituinte das proteínas que 

participam, de forma ativa, na síntese dos compostos orgânicos que compõem a 

estrutura vegetal e, assim, é responsável por determinar as características 

relacionadas ao tamanho das plantas (como o tamanho das folhas e do caule), à 

emergência e ao desenvolvimento do rebanho.  

Os mesmos autores realizaram um estudo sobre o uso de nitrogênio e 

irrigação em capim Marandu, avaliando seu valor nutricional e afirmam que, mesmo 

durante a temporada de chuva, a correção da deficiência hídrica pode aumentar a 

produção de forragem de forma substancial, o que sugere um potencial para o uso 

das pastagens durante todo o ano, desde que as condições de fertilidade, 

temperatura e fotoperíodo durante o inverno não sejam limitantes. Concluíram que a 

escassez de água na estação seca acaba limitando a taxa de expansão foliar, o 

número de folhas por rebento e o número de rebentos. 

Rodrigues et al. (2012) reiteram que a falta de informações técnicas 

consistentes e confiáveis sobre as gramíneas forrageiras tropicais tem 

desencadeado a proposição de recomendações acerca de práticas voltadas ao 

manejo que frequentemente são inadequadas e inconsistentes no que toca ao seu 
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padrão de crescimento e desenvolvimento, o que culmina na ineficiência do 

processo de colheita. Diante disso, a avaliação do padrão de crescimento e 

desenvolvimento das forrageiras tem importância estratégica, tanto para a 

caracterização do potencial de produção quanto para a definição do potencial de uso 

para produção animal, relacionado a um dado ecossistema. A compreensão dos 

processos morfofisiológicos e de sua interação com o ambiente é crucial ao 

entendimento dos mecanismos de funcionamento da planta forrageira a curto e 

longo prazo. 

Lopes et al. (2014) frisam que a influência do fator idade de crescimento 

sobre a morfofisiologia das gramíneas forrageiras é ratificada em diversas pesquisas 

sobre produção de biomassa de forragem. Citam que os períodos de déficit hídrico 

refletem, imediatamente, nas características morfofisiológicas das forrageiras, o que 

afeta, diretamente, a produção de forragem nas pastagens, um reflexo, em grande 

parte, do efeito do déficit hídrico sobre o fechamento estomático, que, por 

consequência, afeta o processo fotossintético nas plantas.  

Mombach et al. (2019) estudaram a produtividade do capim-mombaça e 

capim-marandu em relação à disponibilidade hídrica, determinando o coeficiente de 

resposta ao déficit hídrico (ky). Para o capim mombaça, o ky foi de 1,05, indicando 

sensibilidade de média a alta ao déficit hídrico. Ainda diz sobre a tolerância do 

capim-marandu ser maior do que o capim-mombaça em relação ao déficit hídrico, 

por conta do primeiro possuir um sistema radicular mais profundo do que o segundo.  

Pietroski, Oliveira e Caione (2015), por sua vez, apontam que o cenário das 

pastagens brasileiras possui, aproximadamente, 80% de degradação comprovada. 

Dentre os principais fatores que motivaram a situação, tem-se a perda da fertilidade 

natural do solo. Os autores afirmam que, nesse cenário, destaca-se a deficiência de 

nitrogênio (N), visto que é um dos principais fatores limitantes da produtividade das 

pastagens. No caso de baixa disponibilidade do solo, tem-se uma queda acentuada 

na capacidade de suporte e ganho de peso animal. Os autores também frisam que 

mesmo nas pastagens de elevados níveis de produção, o manejo inadequado dos 

animais e a falta de reposição de nutrientes são aspectos que promovem a 

degradação das pastagens, comprometendo sua qualidade e produtividade.  

Segundo Mello et.al. (2015), doses crescentes de nitrogênio causaram 

significativa produção de massa seca, tanto no período das águas quanto na seca, 
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porém diminuíram a eficiência de conversão de nitrogênio e a recuperação aparente 

do nitrogênio, ocasionando perdas de nitrogênio do ecossistema da pastagem para o 

ambiente. A dose média de nitrogênio que revelou maior eficiência de conversão da 

adubação pelo capim-mombaça foi de 307 kg ha-1. 

Pietroski, Oliveira e Caione (2015) citam que a adubação nitrogenada no 

capim-mombaça além de aumentar a produtividade, pode, também, melhorar a 

qualidade da pastagem, visto que incrementa o teor de proteína bruta (PB) e 

melhora a digestibilidade, reportando a importância do nutriente em questão para as 

plantas.  

Por sua vez, Santos et al. (2016) frisam que a fertilização química ou 

orgânica atua como um dos fatores que fomentam a sustentabilidade das pastagens, 

abrindo-se espaço, portanto, para o uso de subprodutos da agroindústria. A partir 

disso, os autores determinaram o efeito da aplicação do resíduo de laticínio nas 

características agronômicas do capim Mombaça com vistas a verificar o potencial de 

fornecimento de fósforo (P) e de potássio (K). Foram avaliadas seis doses de 

resíduo líquido de laticínio (correspondendo a 10, 50, 100, 150, 200 e 400 m³ ha-¹) 

em quatro ciclos produtivos, e, com isso, determinou-se os acúmulos de massa seca 

de forragem, de lâminas foliares, de colmos, de material morto, do índice da área 

foliar, do número de perfilhos basais, da relação folha/colmo a da altura das plantas. 

Os autores apontam que o aumento das doses promoveu o aumento geral dos 

índices produtivos da gramínea. 

As gramíneas predominantes no Brasil são do tipo C4. As características 

que mais se destacam são a alta eficiência fotossintética e as elevadas taxas de 

crescimento. Todavia, Mochel Filho et al. (2016) aludem que, em razão dos aspectos 

climáticos nas regiões tropicais, as plantas forrageiras possuem uma estacionalidade 

acentuada que acaba refletindo na produção pecuária. Frisam que durante o período 

chuvoso, em virtude da alta disponibilidade de umidade e de um bom valor nutritivo, 

há um desempenho satisfatório dos animais. Contudo, na época de estiagem, tem-

se, como consequência, a perda de peso do rebanho. Para os autores, a 

sazonalidade da forragem é um fenômeno comum na maior parte das espécies 

tropicais. É determinado pelas limitações de luz, disponibilidade de água e 

temperatura.  
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Com o intuito de mitigar os efeitos da disponibilidade de água durante 

períodos de estiagem ou veranicos, a aplicação de gesso, segundo Nuernberg et al. 

(2005) pode ser mais efetivo que o calcário na elevação dos teores de cálcio e na 

redução da saturação por alumínio na subsuperfície, aumentando o volume de solo 

explorado pelas raízes, permitindo às plantas tolerarem melhor as estiagens mais 

prolongadas ou veranicos, utilizando com maior eficiência os nutrientes aplicados ou 

os originários do solo. 

Além da avalição da produtividade, é importante avaliar outros parâmetros, 

principalmente no que tange ao consumo e digestibilidade da forrageira em estudo.  

Dentre esses parâmetros, inclui-se FDN (fibra em detergente neutro) e FDA 

(fibra em detergente ácido), sendo a FDN mais relacionado aos carboidratos 

estruturais (celulose, hemicelulose e pectinas), o qual é mais utilizado por interferir 

no aproveitamento da dieta pelo animal, em que sua quantidade pode estimular ou 

inibir o consumo de alimento pelos ruminantes. O termo FDA refere-se a celulose, 

lignina, sílica e proteína, sendo utilizada para quantificar a hemicelulose por 

diferença da FDN. A fibra estimula a mastigação, serve como substrato aos 

microrganismos, contribui para manutenção dos padrões fermentativos e 

estabilidade do ambiente ruminal. Assim, a fibra na dieta de ruminantes quando não 

disponibilizada em quantidade e qualidade aos animais, pode comprometer o 

desempenho e interferir nas características dos seus produtos finais, além de causar 

distúrbios no metabolismo energético dos animais (ALVES, A. R. et al., 2016). 

2.4. Gesso agrícola em pastagens  

Atualmente sabe-se que o alumínio (Al) ocorre em diferentes formas no solo. 

De acordo com Kinraide (1991) citado por Echart e Molina (2001), o Al3+ é 

comprovadamente tóxico para determinadas espécies agrícolas. Vários trabalhos 

têm demonstrado que a inibição do crescimento da raiz é o sintoma mais visível da 

toxicidade do Al3+ em plantas, podendo conduzir à deficiência mineral e ao estresse 

hídrico (DEGENHARDT et al., 1998 citado por ECHART e MOLINA, 2001). 

A redução do crescimento da parte aérea ocorre num momento posterior 

(RYAN; DITOMASO; KOCHIAN, 1993; JONES; KOCHIAN, 1995 citados por 

ECHART e MOLINA, 2001) e parece ser uma consequência dos danos que ocorrem 

na raiz (MATSUMOTO et al, 1976 apud ECHART e MOLINA, 2001). 
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De acordo com Maschietto (2009), a adição de gesso agrícola promove a 

redução da toxicidade do Al no solo pela formação de compostos menos tóxicos 

(AlSO4+) e pela precipitação de Al3+. Com a melhora do ambiente do solo, as raízes 

têm acesso a maior volume de água e nutrientes, o que pode resultar em maior 

produtividade. 

O gesso agrícola (CaSO4.2H2O) é um subproduto, na forma de pó 

esbranquiçado, obtido durante o processo de produção de ácido fosfórico, utilizado 

para a fabricação de superfosfato triplo e dos fosfatos de amônio (MAP e DAP). Tem 

teores de 19% de cálcio e 15% de enxofre, na forma de sulfato de cálcio, um sal que 

se dissolve na água (SOUSA et al., 2001). O processo de obtenção do ácido 

fosfórico baseia-se na ação de um ácido, geralmente o sulfúrico, sobre rocha 

fosfática finamente moída, previamente purificada e concentrada (VITTI et al., 2008). 

A aplicação de gesso na superfície do solo é feita com a finalidade de 

melhorar as condições químicas no subsolo, fazendo o que o calcário não é capaz 

de fazer com rapidez e eficiência, ou seja, colocar cálcio nas camadas mais 

profundas do solo. O gesso agrícola aplicado em superfície tem sido mais eficiente 

que o calcário incorporado em aumentar os teores de Ca no subsolo (CAIRES, 

FELDHAUS E BLUM, 2001); CAIRES et al., 2002). Isso favorece o crescimento 

radicular, resultando em exploração de maior volume de solo pelas raízes, deixando 

as plantas mais tolerantes a situações de déficit hídrico, e com maior capacidade de 

aproveitar os nutrientes provenientes do solo e dos fertilizantes, principalmente o N 

na forma de NO3
- (VAN RAIJ apud PROCHNOW; CASARIN; STRIPP, 2010).  

A melhor nutrição das plantas e a maior absorção de água, proporcionada 

pelo aprofundamento do sistema radicular, são de primordial importância nos 

cultivos agrícolas. Fageria (1998) realizou levantamento dos fatores que limitam a 

produtividade nos solos tropicais e concluiu que a deficiência hídrica e o estresse 

nutricional eram os principais limitantes. 

A aplicação do gesso supre o solo com cálcio até as camadas mais 

profundas, ao se dissolver na água da chuva e/ou irrigação, infiltrando-se no solo. 

Dessa forma, ele favorece o aprofundamento das raízes e permite que as plantas 

superem períodos curtos de seca. Além da água, os nutrientes também são 

absorvidos com maior eficiência.  
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O estudo de Nahas, Delfino e Assis (1997) teve como objetivo investigar o 

impacto da aplicação do gesso agrícola e de uma fonte rica em enxofre sobre as 

características microbianas e bioquímicas de um latossolo vermelho escuro cultivado 

com repolho. Em relação à aplicação do gesso, os autores fizeram uso de 134, 268 

e 402 kg de S/ha. Como resposta aos acréscimos crescentes de enxofre dispostos 

no solo, identificaram que houve um aumento no número total de bactérias; contudo, 

o número de bactérias Gram-negativas reduziu. Os resultados da pesquisa apontam 

que a produção de repolho foi superior ao controle e que as concentrações de 

enxofre foram observadas no solo e na parte aérea do repolho.  

A partir disso, os mesmos pesquisadores verificaram se as doses crescentes 

de gesso agrícola são capazes de influenciar a produtividade do repolho cultivado 

em campo, com vistas a averiguar a população de grupos específicos de 

microrganismos, na biomassa e na atividade microbiana; determinaram, ao mesmo 

tempo, o teor de enxofre residual no solo e na planta de repolho. Concluiu-se que a 

aplicação das doses crescentes de enxofre, presente no gesso agrícola, fomentou o 

aumento do número de bactérias totais, a biomassa microbiana, as atividades de 

desidrogenase e de urease no solo e a própria produção vegetal.  

Guedes et al. (2000) verificaram que a deficiência do enxofre reduz a síntese 

proteica e a produção de MSPA. Além disso, também favorece o acúmulo de 

compostos nitrogenados não proteicos, como os nitratos e as amidas, o que acaba 

diminuindo o valor biológico da proteína bruta da planta. Em relação ao gesso 

agrícola (fosfogesso), os autores entendem que se trata de uma rica fonte de 

enxofre comercial disponível em abundância no país, sendo que os principais 

esquemas de adubação sugerem o uso de 2000 kg ha-1 de gesso (o que equivale a 

340 kg ha-1 de enxofre). É um valor alto quando comparado ao enxofre em 

pastagens de capim pangola. 

Considerando este cenário, os mesmos autores concluem que, a aplicação 

do gesso agrícola fomenta o aumento da produção de matéria seca, entretanto, não 

há respostas satisfatórias em adubações com mais de 0,5 Mg ha-1. Por último, 

afirmam que os níveis de enxofre, nitrogênio, cobre e nitrato na forrageira não são 

afetados pelos tratamentos, mas sim pela sua idade de corte. Assim sendo, a 

relação N:S, em todos os tratamentos e cortes, apontam para o fato de que os níveis 

de enxofre na forrageira supriram as demandas bovinas. 
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Custódio et al (2005) apontam que, cerca de 70% dos solos da região dos 

cerrados, possuem deficiência em enxofre, em diferentes intensidades. No caso das 

pastagens, a deficiência de enxofre é generalizada e, desse modo, além de reduzir a 

produção de matéria seca e a quantidade de perfilhos, tem-se um desbalanço 

nutricional. Nota-se que a deficiência em enxofre reduz a quantidade de nitrogênio, 

convertida à forma orgânica, o que resulta na restrição do crescimento da planta em 

razão da proporção de tais nutrientes nas proteínas.  

Francisco, Bonfim-Silva e Teixeira (2017) frisam a aplicação de gesso 

agrícola (gessagem) como uma das práticas de manejo necessárias para o 

favorecimento do crescimento de gramíneas exigentes, promovendo a redução da 

saturação por alumínio no subsolo, bem como fornecendo enxofre às plantas a partir 

de sulfato (SO4
2-). Concluem que, dessa forma, haverá uma maior probabilidade de 

resposta ao gesso quando o teor de Ca no solo for menor que 0,5 cmolc dm-3 ou 

quando a saturação por Al for maior que 20%.  

Mesquita et al. (2002) relatam que quando se faz uso do gesso, o 

parcelamento da adubação, sobretudo a potássica, minimiza as perdas de K por 

lixiviação. Em forrageiras exigentes de fósforo, a aplicação de calcário dolomítico, P 

e gesso fomenta o aumento na produção de MSPA e, por consequência, tem-se a 

redução das concentrações de P na parte aérea. Isso pode ser explicado pela 

diluição do P no material vegetal. Os autores também identificaram que a aplicação 

do gesso agrícola em pastagens consorciadas pode impulsionar as concentrações 

de S em gramíneas tropicais e que a aplicação do calcário, com vistas a elevar V a 

50% mais 1,0 Mg ha-1 de gesso, aumentam as concentrações de S na MSPA, em 

relação ao uso exclusivo da calagem. 

Segundo os mesmos autores, a aplicação do gesso pode manter a relação 

N:S próxima do que é considerado como adequado à síntese de proteína, o que 

melhora o valor nutritivo da gramínea. Assim sendo, o gesso, que fornece enxofre e 

supre, ainda, cálcio ao sistema solo-planta, o que acaba por elevar as concentrações 

do elemento na MS das forrageiras. Tal situação decorre, na visão dos autores, do 

enraizamento profundo propiciado pelo gesso e calcário, o que acaba fomentando 

uma maior absorção de Ca e S nas camadas mais profundas.  

O gesso agrícola acaba se tornando vantajoso por propiciar o aumento do 

crescimento radicular, tendo-se, como consequência, uma maior absorção de água e 
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nutrientes, bem como uma produção maior e com mais qualidade, dentre outros 

benefícios.  

Diante disso, Pedroso e Silva (2019) realizaram um experimento cujo 

objetivo foi avaliar a produção e a qualidade de quatro cultivares forrageiras 

submetidas a quatro doses de gesso agrícola.  Foi constatado que o gesso fomentou 

o aumento na produção de matéria seca de raízes de 30 a 40 cm. Também 

observam que a cada tonelada de gesso aplicada ao solo, houve um aumento de 

100 kg ha-1 na matéria seca de raízes na camada em questão. Os autores 

concluíram que o processo de gessagem propiciou um aumento no número de 

perfilhos e no teor da proteína bruta, assim como houve baixas nos teores de FDN e 

FDA de forma linear. O gesso agrícola fomentou um aumento no desenvolvimento 

radicular das forrageiras levadas em consideração pelo experimento. Devido à tal 

situação, obteve-se um significativo aumento no que toca à absorção de nutrientes 

e, ainda, houve uma melhoria substancial na qualidade nutricional da forrageira em 

questão.  

Conforme Rosa Junior et al. (2006), o gesso agrícola não é capaz de alterar 

o pH e, desse modo, não aumenta a capacidade de troca de cátions nos solos. 

Como opção, sugerem o seu uso como condicionador do solo, uma vez que o uso 

do gesso aumentou o número de agregados estáveis na água maiores do que 1,0 

mm de diâmetro. Doses elevadas de gesso nos solos que dispõem de uma camada 

subsuperficial compactada propiciaram um efeito floculante no solo. Em solos 

compactados, o aumento das doses de gesso resultou em redução significativa nos 

valores de algumas características do solo, entre eles a densidade global. 

Por outro lado, Sousa et al. (2001) destacam que o uso do calcário é uma 

alternativa positiva para corrigir a deficiência de cálcio e magnésio; contudo, 

apontam que a calagem não é capaz de corrigir tais deficiências na subsuperfície (a 

camada abaixo daquela na qual o calcário foi incorporado) em um período razoável 

para evitar o risco de perda de produtividade por causa dos veranicos, que são 

frequentes na região do Cerrado. A aplicação do gesso agrícola supre o solo com 

cálcio e enxofre até camadas mais profundas; ao ser dissolvido com o auxílio da 

chuva, infiltra-se no solo e propicia o aprofundamento das raízes, fazendo com que 

as plantas superem os veranicos, resolvendo o problema da deficiência de cálcio, 
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fornecendo enxofre e reduzindo a saturação por alumínio. Tal situação agrega 

ganhos positivos à produtividade das pastagens. 

Segundo os autores, a movimentação dos cátions para a subsuperfície, 

elevam o teor de cálcio e de magnésio, e reduzem a toxicidade do alumínio, 

melhorando o ambiente do solo e o desenvolvimento das raízes. Tais efeitos 

manifestam-se no mesmo ano em que o gesso foi aplicado. Com a aplicação 

criteriosa do gesso, a partir das doses recomendadas para cada solo, não é comum 

observar-se a movimentação de potássio e magnésio no perfil do solo em 

quantidades que podem fomentar certos problemas, como a perda de nutrientes. 

Soratto e Crusciol (2008) realizaram um trabalho de pesquisa cujo objetivo 

foi implantar o sistema de plantio direto em áreas já cultivadas sob sistema 

convencional ou em áreas de pastagem. Para os autores, o gesso atua como uma 

alternativa para redução da atividade do Al3+ e para que haja um aumento na 

saturação por bases (V) (principalmente de Ca2+) nas camadas do solo. O sistema 

foi implementado em uma região que conta com um inverno seco. Os autores 

concluíram que a aplicação do gesso agrícola aumentou os teores de Ca trocável e 

S-SO4
2-, e diminuiu os teores de Al no solo. Tal situação contribuiu para que os 

efeitos da calagem superficial nas características químicas do solo adentrassem 

mais rapidamente nas camadas do subsolo. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1. Local e época 

O experimento foi conduzido em uma área de pastejo rotacionado para gado 

de leite na fazenda experimental da Faculdade Doutor Francisco Maeda – FAFRAM, 

no município de Ituverava, SP, localizada em latitude 20º20'31" S, longitude 

47º46'07" W e altitude de 619 m, no período de novembro de 2017 a abril de 2021. 

3.2. Clima 

De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é Aw, tropical 

com verão úmido e inverno seco e média de temperaturas mínimas superior a 18ºC 

no mês mais frio. A temperatura média anual é de 22,8ºC e a precipitação média 

anual é de 1569,3 mm (CARRER e GARCIA, 2007). 

Os dados referentes às condições climáticas durante o período experimental 

foram obtidos na estação meteorológica da FAFRAM, situada dentro da área 

experimental (Figura 1). 

 

Figura 1. Precipitação pluvial (mm) e temperaturas mínima, média e máxima (ºC) no período de 
novembro de 2017 a abril de 2021. 
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3.3. Espécie forrageira e Área experimental 

A forrageira utilizada foi Megathyrsus maximus (Syn. Panicum maximum) cv. 

Mombaça, implantada em 1996 em uma área total de 3,14 ha, dividida em 10 

piquetes, conforme croqui apresentado na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Croqui da área experimental 

 

3.4. Solo 

3.4.1. Classificação 

O solo da área experimental é classificado como Latossolo Vermelho 

Acriférrico, em relevo plano e suave ondulado (EMBRAPA, 2018). 

3.4.2. Adubação 

Foram coletadas amostras de solo na profundidade de 0-20 cm, as quais 

foram analisadas quanto às suas características químicas, no Laboratório de Solos 
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da FAFRAM (Tabela 1). 

Tabela 1. Análise do solo, para adubação de correção dos piquetes  

 
pH 

CaCl2 
P S-SO4 K+ Ca2+ Mg2+ Al3+ (H+Al) SB CTC 

  ----- mg dm-3 ---- --------------------- cmolc dm-3 -------------------------- 

P1 4,4 32 140 0,43 1,9 0,5 0,5 7,2 2,8 10 
P2 4,4 13 118 0,26 1,5 0,6 0,2 5,5 2,4 7,9 
P3 5,1 30   21 0,28 3,3 0,9 0,1 3,8 4,5 8,3 
P4 4,5 34   73 0,13 1,3 0,5 0,2 5,5 1,9 7,4 
P5 4,2 21   61 0,10 1,1 0,3 0,5 6,4 1,5 7,9 
P6 4,0 17 133 0,09 0,6 0,2 0,7 6,4 0,9 7,3 
P7 4,7 28   25 0,10 2,0 0,4 0,1 4,5 2,5 7,0 
P8 4,4 22   70 0,25 1,4 0,4 0,3 6,4 2,1 8,5 
P9 5,0 24   39 0,28 2,8 0,9 0,1 4,0 4,0 8,0 

P10 4,7 20   79 0,12 1,8 0,4 0,1 4,7 2,3 7,0 

  m V B Cu Fe Mn Zn Argila Areia Silte 
  ------- % -------- ---------------- mg dm-3 -------------- --------- g kg-1 ------- 

P1 5,0 28,2 0,38 4,7 60 6,5 1,5 584 149 267 
P2 2,5 30,0 0,26 3,5 36 6,1 0,5 558 133 269 
P3 1,2 54,1 0,26 3,5 32 5,6 0,4 550 156 284 
P4 2,7 26,0 0,38 2,9 37 5,5 0,5 547 145 278 
P5 6,3 19,0 0,53 2,5 86 2,9 3,0 531 372 267 
P6 9,6 12,2 0,33 3,0 33 4,0 0,5 587 173 240 
P7 1,4 35,7 0,30 3,0 34 3,6 0,6 570 176 254 
P8 3,6 24,3 0,33 3,9 34 5,9 2,0 557 177 266 
P9 1,3 49,9 0,30 2,3 24 6,2 0,5 522 229 249 

P10 1,4 33,0 0,38 2,5 31 8,1 0,4 563 204 233 
Em que: Ca, Mg e Al: extraídos com KCl 1mol L-1; P e K: extraídos com Mehlich-1; H+Al: método 

SMP; 

 

Foram realizadas duas adubações de correção em cada piquete visando à 

alta fertilidade do solo. A adubação fosfatada e potássica foi realizada de acordo 

com a análise de solo, conforme recomendação de Van Raij (1997) e está 

apresentada nas tabelas 2 e 3. A adubação nitrogenada foi realizada após cada ciclo 

de pastejo. A quantidade de nitrogênio aplicada em cada piquete foi de 100 kg ha-1 

durante primavera/verão e 50 kg ha-1 durante outono/inverno, sempre após a saída 

do rebanho. As adubações de correção foram realizadas em 2 de fevereiro de 2018 

e 4 de setembro de 2019, com aplicação a lanço com implemento de distribuição 

pendular. 

 

 

Tabela 2. Recomendação de adubação (kg ha
-1

) para aplicação de 2 de fevereiro de 2018 
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Piquete Calcário SS KCl FTE BR-12 

P1 7420 400 170 55 

P2 5610 1350 317 55 

P3 3063 500 320 55 

P4 5733 300 577 55 

P5 6887 950 703 55 

P6 7060 1150 653 55 

P7 4430 600 597 55 

P8 6730 900 410 55 

P9 3433 800 283 55 

P10 4710 1000 550 55 

 

Tabela 3. Recomendação de adubação (kg ha
-1

) para aplicação em 4 de setembro de 2019 

Piquete Calcário SS KCl FTE BR-12 

P1 3406 650 533 55 

P2 3380 1550 450 55 

P3 2950 1500 427 55 

P4 4406 1350 472 55 

P5 6379 1750 627 55 

P6 3380 1450 450 55 

P7 3663 750 546 55 

P8 3924 1050 460 55 

P9 3519 1550 366 55 

P10 2513 1450 382 55 

 

3.5. Tratamentos 

Com o propósito de se obter mais dados de coletas, cada tratamento foi 

aplicado em dois (02) piquetes da pastagem. Os tratamentos são apresentados na 

Tabela 4. Além da testemunha (T1 – sem gesso), foram aplicados quatro (04) 

tratamentos de doses de gesso, baseados na dosagem padrão (Tratamento T2), que 

foi calculada segundo a fórmula descrita por Sousa et al. (2001): 

 
𝑁𝐺 =  50 ×  𝑡𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑔𝑖𝑙𝑎 (%)    (1) 

 
As aplicações de gesso foram feitas em 9 de fevereiro de 2018 e 6 de 

setembro de 2019, com implemento de distribuição de discos, a lanço, sem mistura 

com outro tipo de corretivo. 

Tabela 4. Tratamentos de doses de gesso agrícola, aplicados no experimento 
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TRATAMENTO DOSES (Mg ha-1)   PIQUETES 

1 0 1 e 6 

2 2,75 2 e 7 

3 5,50 3 e 8 

4 8,25 4 e 9 

5 11,00 5 e 10 

 

3.6. Manejo da pastagem 

O método de pastejo empregado foi o rotacionado. O intervalo entre pastejos 

variou de acordo com a estação do ano e a correspondente capacidade produtiva da 

forrageira. No período de primavera/verão, o tempo de pastejo de cada piquete foi 

de 3 dias; no período outono/inverno, variou de 5 a 7 dias. No período de 2 de 

agosto a 22 de novembro de 2020 não houve pastejo devido à baixa oferta de 

forragem decorrente do longo período de estiagem. 

 

3.7. Avaliações realizadas 

3.7.1. Avaliação de raízes 

Foram realizadas seis coletas de raízes com intervalos de aproximadamente 

seis meses entre elas (vide Tabela 5). Foram feitas trincheiras com o auxílio de uma 

máquina retroescavadeira, em posições definidas ao acaso em cada piquete, com 

profundidade de 1,5 m e largura de 1,2 m (Figura 3). Com a finalidade de realizar 

comparações, a primeira coleta de amostras de raízes foi realizada antes da primeira 

aplicação dos tratamentos (fevereiro de 2018). A partir daí houve a sequência: (a) 

primeira aplicação de tratamentos de gessagem (fevereiro/2018); (b) segunda coleta 

de raízes (janeiro/2019); (c) segunda aplicação de tratamentos de gessagem 

(setembro/2019); e (d) terceira coleta de raízes (setembro de 2019). Também houve 

três coletas após a terceira (Tabela 5). 
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Tabela 5. Calendário de coletas de raízes 

Coleta Período 

1ª jan/18 

2ª jan/19 

3ª jul/19 

4ª jan/20 

5ª jul/20 

6ª mar/21 

 

 

Figura 3. Abertura das trincheiras – Fonte: Autor 

 

As coletas de amostras de solo foram feitas com o auxílio de um trado 

modificado (Figura 4), de chapa de ferro e boca quadrada, em formato cúbico, com 

aresta de 10 cm e volume de 1000 cm3. Foram realizadas coletas de solo a cada 10 

cm de profundidade (Figura 5), até a profundidade de 100 cm, com três repetições 

por trincheira. 
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Figura 4. Trado modificado, de formato cúbico com aresta de 10 cm (vol. = 1000 cm
3
)
 
– Fonte: Autor 

 

 

Figura 5. Coletas realizadas a cada 10 centímetros de profundidade – Fonte: Autor 

 
Após a coleta, as amostras foram armazenadas em sacos plásticos 

transparentes, devidamente identificadas e levadas ao laboratório de análise de 

solos da FAFRAM. Para a separação das raízes com o solo e outros materiais, foi 

utilizado um conjunto de duas peneiras sobrepostas, a superior com malha de 2 mm 

e a inferior com malha de 1mm. As amostras foram desintegradas por meio de 

agitação sobre água, com retenção das raízes nas malhas das peneiras. Após a 

separação, as raízes foram secadas em papel jornal, conforme demonstrado na 

Figura 6. 

 

Figura 6. Amostras sendo lavadas e secas para separar solo de raízes – Fonte: Autor 
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Feito o procedimento de lavagem e separação das raízes, elas foram 

acondicionadas em envelopes de papel kraft, identificados e levados para a estufa 

de ventilação forçada a uma temperatura constante de 65ºC durante 72h, atingindo 

peso constante. 

Finalizando o período de secagem em estufa, as amostras foram pesadas 

em balanças de precisão do laboratório. 

3.7.2. Avaliação da parte aérea 

A avaliação da parte aérea foi realizada durante o período de 01/04/2020 até 

20/04/2021, conforme Tabela 6. 

Tabela 6. Programação de coletas da parte aérea 

COLETA PERÍODO 

1 01/04/2020 - 28/04/2020 

2 01/05/2020 - 10/06/2020 

3 16/06/2020 - 01/08/2020 

4 23/11/2020 - 20/12/2020 

5 23/12/2020 - 20/01/2021 

6 23/01/2021 - 19/02/2021 

7 22/02/2021 - 21/03/2021 

8 24/03/2021 - 20/04/2021 

 
O início das medições, coletas das amostras e controle de entrada e saída 

dos animais nos piquetes, foram iniciadas, com o auxílio da régua de manejo (Figura 

7), após a forrageira atingir a altura mínima de corte (85 cm) segundo descrito por 

Costa e Queiroz (2017). A régua de manejo é um instrumento simples baseado na 

altura (cm) como orientação de manejo, foi desenvolvida para uso com as 

forrageiras tropicais lançadas pela Embrapa Gado de Corte. 

Os cortes foram realizados antes da entrada dos animais, através do 

lançamento de um gabarito quadrado de ferro (Figura 8), com dimensões de 1,0 x 

1,0 m e área de 1 m², ao acaso, dentro do piquete. Coletava-se toda a matéria verde 

que estava inserida na área do gabarito, com o auxílio de um tesourão, até a altura 

de saída de 45 cm de acordo com Costa e Queiroz (2017), novamente com o auxílio 

da régua de manejo (Figura 8). Tal procedimento foi realizado mais duas vezes, 

totalizando 3 amostras por piquete e 6 amostras por tratamento. 
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Figura 7. Régua para manejo de pastagem EMBRAPA - Desmontável 

 

 

Figura 8. Esquema do gabarito e forma de coleta das amostras da parte aérea – Fonte: Autor 

 

Após o corte, reunia-se toda matéria verde em feixe, que era amarrado com 

um fitilho para posterior pesagem com uma balança de mão (Figura 9). 
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Figura 9. Pesagem da matéria verde coletada na área do gabarito – Fonte: Autor 

 

Após a pesagem, separava-se uma porção da amostra, fracionando a 

matéria verde em pedaços menores, acondicionando-os em sacos plásticos 

transparentes identificados e encaminhando-os ao laboratório de análises da 

FAFRAM para a determinação da matéria seca da parte aérea (MSPA) e dos teores 

de proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido 

(FDA). 

Como a amostragem foi feita com quadrado amostrador com área de 1 m2, 

os valores de MSPA obtidos foram extrapolados para 10.000m² (área de 1 ha), 

resultando na produtividade de matéria seca de forragem (MSPA, Mg ha-1). 

 

3.8. Análises estatísticas 

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância pelo software 

SAS e nos casos de significância do teste F (p ≤ 0,05), as médias foram comparadas 

por meio do teste de Tukey (p≤0,05) para detecção de diferenças entre os 

tratamentos. 
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Para as variáveis MSR e MSPA realizou-se também a análise de regressão 

polinomial para detecção da dose de gesso que levava à maximização de seus 

valores. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Raízes 

De um total de seis coletas realizadas em intervalos de aproximadamente 

seis meses (Tabela 7), pode-se observar, comparando-se as médias geral do peso 

da matéria seca das raízes em cada coleta, que os tratamentos começaram a surtir 

efeito no desenvolvimento das raízes após a coleta 3, realizada em julho de 2019 

(em torno de um ano e meio depois da primeira aplicação de gesso – fevereiro de 

2018). 

 

Tabela 7. Médias do peso (g dm
-3

 de solo) de matéria seca de raízes nas coletas nas camadas de 0 a 
100 cm, realizadas no período de janeiro de 2018 a março de 2021 

ns = não 

significati

vo 

MDS = 

Mínima 

Diferenç

a 

Significat

iva pelo 

Teste de 

Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade. 

As médias acompanhadas pela mesma letra, na mesma linha, não diferem entre si. 

 

A partir da coleta 3, o aumento do peso da matéria seca das raízes se 

manteve até a última coleta do mês de março de 2021. Os tratamentos com doses 

de gesso superiores à dose padrão (T3, T4 e T5) apresentaram maior 

desenvolvimento de raízes em comparação com a testemunha (T1) e com a dose 

padrão (T2). 

A neutralização do alumínio tóxico, a movimentação de nutrientes catiônicos, 

decorrentes de interações químicas com o gesso, para camadas mais profundas do 

solo e a oferta de cálcio e enxofre pelo gesso, promovem condições bastante 

favoráveis ao desenvolvimento das raízes em camadas mais profundas do solo, 

Tratamento 
Coletas 

1 (jan/18) 2 (jan/19) 3 (jul/19) 4 (jan/20) 5 (jun/20) 6 (mar/21) 

T1 0,30 ns 0,22 ns 0,49 c 0,52 c 0,39 c 0,55 c 

T2 0,25 ns 0,35 ns 0,71 b 0,73 b 0,70 b 0,63 b 

T3 0,28 ns 0,32 ns 1,74 a 1,76 a 1,73 a 1,77 a 

T4 0,31 ns 0,24 ns 1,71 a 1,74 a 1,70 a 1,75 a 

T5 0,28 ns 0,29 ns 1,83 a 1,80 a 1,92 a 1,76 a 

CV (%) 29,82 80,3 30,02 27,1 29,82 29,34 



44 
 

   
 

corroborando com os dados obtidos por Caires et al. (2004), que observou uma 

melhora dos teores de Ca e S-SO4
2- trabalhando com milho. 

Na Tabela 8 estão apresentadas as análises de solo no início (antes da 

aplicação dos tratamentos) e no final do experimento. A análise desses dados 

demonstra que o teor do potássio aumentou consideravelmente nos piquetes 1 e 6 

(tratamento T1), enquanto nos demais piquetes este teor se manteve ou apresentou 

queda ao longo da condução do experimento. Tal fato possivelmente ocorreu por 

conta da movimentação de potássio nas camadas superficiais devido à formação de 

pares iônicos K2SO4
0. Este fato também foi verificado nos trabalhos de Rampim et al. 

(2011). O gesso é um composto que contém cálcio (Ca) e pode deslocar o potássio 

(K) de seus sítios de adsorção na argila do solo, e este pode ser lixiviado pela água 

de irrigação ou de precipitação pluvial (CUSTÓDIO et al, 2005). 

Tabela 8. Análise de solo inicial e final do experimento (camada 0-20 cm) 

  K+ Ca2+ Mg2+ Al3+ CTC 

 
------------------------------------- cmolc dm-3 ---------------------------------------- 

  início final início final início final início final início final 

P1 0,08 0,22 1,7 8,2 0,7 2,8 0,5 0,50 6,1 14,6 

P2 0,07 0,08 1,2 4,7 0,5 1,5 0,2 0,10 7,9 11,0 

P3 0,28 0,21 3,3 5,1 0,9 1,3 0,1 0,05 8,3 10,4 

P4 0,13 0,11 1,3 60, 0,5 1,6 0,2 0,10 7,4 11,5 

P5 0,10 0,16 1,1 3,6 0,3 0,9 0,5 0,20 7,9 9,4 

P6 0,09 0,17 0,6 5,5 0,2 2,5 0,7 0,60 7,3 10,7 

P7 0,10 0,11 2,0 3,8 0,4 1,6 0,1 0,05 7,0 8,8 

P8 0,25 0,09 1,4 3,5 0,4 1,0 0,3 0,10 8,5 8,4 

P9 0,28 0,01 2,8 6,2 0,9 3,1 0,1 0,05 8,0 12,8 

P10 0,12 0,08 1,8 3,5 0,4 0,9 0,1 0,05 7,0 7,6 

 
 
Ainda na mesma tabela, os teores de Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg) 

aumentaram em todos os tratamentos, porém ocorrendo de forma 

proporcionalmente maior nos piquetes da testemunha. Deve-se ponderar que foram 

usadas outras fontes de Cálcio além do gesso nesse experimento, como Calcário e 

Superfosfato simples. Apesar disso, observa-se que o tratamento T1 não 

proporcionou aumento no peso seco das raízes, talvez devido ao fato desses 

elementos terem se acumulado apenas nas camadas superficiais do solo. Contudo 

nos demais tratamentos, estes elementos provavelmente atingiram camadas 
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inferiores. Em solos de cerrado que receberam calcário, e com acidez superficial 

corrigida, ao se aplicar gesso, após sua dissolução, o sulfato movimenta-se para 

camadas inferiores acompanhado por cátions, especialmente o cálcio. Com a 

movimentação de cátions para a subsuperfície, o teor de cálcio e de magnésio 

aumenta e a toxidez de alumínio reduz (SOUSA et al. 2001). 

Em relação ao alumínio (Al), nota-se a diminuição do seu teor na CTC do 

solo em todos os tratamentos. Na testemunha, tal fato se deve somente à elevação 

da CTC, enquanto nos demais tratamentos a menor concentração de alumínio 

ocorreu devido à elevação da CTC e à redução de sua concentração no solo devido 

à gessagem. Segundo Santos et al. 2013, a aplicação de gesso no cultivo de capim 

Cameroon promoveu a redução do teor e da saturação por alumínio. 

A aplicação de gesso ao solo contribuiu efetivamente para o 

aprofundamento das raízes do capim-mombaça, com maior distribuição nas 

camadas mais profundas (60-100cm) após a Coleta 3. A partir da Coleta 4 houve 

diferença estatística de todos os tratamentos em relação à testemunha (T1), contudo 

não houve diferenças significativas entre T3 (2 x a dose de gesso), T4 (3 x a dose de 

gesso) e T 5 (4 x a dose de gesso). 

Na Figura 10, é possível verificar que entre os tratamentos testados, a dose 

ideal de gesso para o tipo de solo estudado foi de 2 vezes a dosagem padrão (T3, 

5,5 Mg ha-1). Economicamente seria a dose mais vantajosa, já que estatisticamente 

obteve resultados semelhantes aos demais tratamentos T4 e T5. 

Na Figura 11 pode-se verificar graficamente o desenvolvimento radicular na 

camada 60–100cm de solo. Observa-se um comportamento semelhante do 

crescimento das raízes até a data da Coleta 2; a partir de então, os resultados 

passam a diferir entre si, com a testemunha (T1) apresentando a menor 

porcentagem de raízes nessa camada (10%), seguida pelos tratamentos T3, T2, T4 

e T5. O maior desenvolvimento de raízes ocorreu em T4, com 26% de todas as 

raízes localizadas na camada inferior (60-100 cm). 
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Figura 10. Média do peso (g/dm³) de Massa Seca de Raízes (MSR) nas coletas de 0-100 cm, 
realizadas no período de janeiro de 2018 a março de 2021 

 

 

Figura 11. Verificação do aprofundamento radicular do capim-mombaça na camada 60-100 por meio 
da percentagem de raízes encontradas nessa camada, de acordo com os tratamentos, durante o 
período de janeiro de 2018 a março de 2021 

 
Apesar de o tratamento T4 ter resultado no maior aprofundamento de raízes 

no perfil do solo, a MSR não diferiu estatisticamente dos tratamentos T3 e T5. 

Seguindo o critério econômico, isso mantém o tratamento T3 como melhor opção. 
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Quanto mais profundo for o desenvolvimento das raízes no perfil do solo, 

maiores serão as disponibilidades de água e nutrientes à cultura, e menores os 

impactos do déficit hídrico em períodos de veranicos. Segundo Sousa et al (1995), 

além da água, os nutrientes também são absorvidos com maior eficiência, desde os 

mais móveis como o nitrogênio (N) até os de menor mobilidade no solo, como o 

fósforo (P). 

Na Figura 12 encontra-se o gráfico com a análise de regressão polinomial 

para as médias de massa seca de raízes (MSR) em função da dose de gesso 

agrícola obtidas ao longo do experimento. 

 

  

Figura 12. Médias de massa seca de raízes (MSR, g dm
-3

 de solo) durante o experimento 

 

A partir da análise de regressão do gráfico, obteve-se a seguinte equação e 

o seguinte coeficiente R2:  

 

𝑀𝑆𝑅 =  −0,0092 𝑥2  +  0,1901 𝑥 +  0,3407  (𝑅² =  0,8642) 

 

Em que, 

MSR – massa seca de raízes, g dm-3 de solo 

x – dose de gesso, Mg ha-1 

 

y = -0,0092x2 + 0,1901x + 0,3401 
R² = 0,8642 
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Utilizando-se a derivada da equação e igualando-a a zero, obteve-se a 

dosagem de 10,33 Mg ha-1 de gesso agrícola para atingir o máximo desenvolvimento 

radicular. 

 𝑑𝑀𝑆𝑅 

𝑑𝑥
 =  −0,0184 𝑥 +  0,1901 

 

−0,0184 𝑥 +  0,1901 =  0    𝑥 =  10,33  

 

Diante do resultado obtido com a regressão polinomial, pode-se afirmar que 

a distribuição do sistema radicular do capim-mombaça foi beneficiada pelas mais 

altas doses de gesso aplicadas, que são muito superiores à recomendação padrão 

utilizada no tratamento T2 (T2 = 50 x %argila). Entretanto, altas doses de gesso 

podem causar a lixiviação de cátions, tais como o potássio, e o resultado pode 

mudar a longo prazo. Portanto, é importante conduzir experimentos de longo prazo 

para verificar os resultados obtidos e estabelecer recomendações de manejo da 

gessagem adequadas à sustentabilidade da produção de forragem. 

 

4.2. Produtividade de forragem 

Após a coleta dos dados disponibilizados pelo Laboratório de Análises da 

FAFRAM, os resultados referentes à parte aérea da cultura são demonstrados a 

partir da análise das amostras coletadas a campo durante o período de um ano. 

A partir da soma de todas as coletas da parte aérea, temos a produtividade 

do capim-mombaça para cada tratamento, multiplicando-se a soma por 10.000, já 

que a área de amostragem era de 1m².  

Os dados da Tabela 9, mostram que houve a ocorrência de algum fator 

limitante ao desenvolvimento da planta, já que a parcela da testemunha teve a 

menor produtividade anual de forragem de cerca de 40% em relação à média 

nacional. 

Todos os tratamentos com gesso, aumentaram o peso de massa seca, 

diferindo estatisticamente da testemunha. 

Tabela 9. Produção de forragem do capim-mombaça de acordo com os tratamentos  

Tratamento MFPA1 MSPA2 Incremento3 
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Mg ha-1 ano-1 

  T1 (testemunha)   91,9 c 19,76 c --- 

 T2 (1x a dose*) 138,9 b 30,68 b 55% 

T3 (2x a dose)   153,8 ab   33,04 ab 67% 

T4 (3x a dose) 182,9 a 39,62 a 100% 

T5 (4x a dose)   146,1 ab   33,13 ab 67% 
* Dose recomendada segundo SOUSA et al. (2001) eq. (1). 

1
 MFPA: massa fresca da parte aérea 

2
 MSPA: massa seca da parte aérea 

3 
Aumento de produtividade em relação à testemunha (T1) 

 

O tratamento T2 resultou em um incremento de 55% de produtividade de 

MSPA em relação à testemunha (T1), atingindo média próxima da produtividade 

nacional do capim-mombaça em sistemas de sequeiro. O tratamento T4 dobrou a 

produtividade em relação a T1. 

Sales e Valentim (2002) citam que a média de produtividade do capim-

mombaça é de 33 Mg ha-1 ano-1, próxima às obtidas com os tratamentos T3 e T5.  A 

reposta à aplicação de gesso foi similar à obtida por Santos et al (2013) em 

experimento com o capim elefante (Pennisetum purpureum, Schum) cv. Cameroon, 

apresentou incremento na produção de massa seca em resposta à gessagem, 

alcançando 33 Mg ha-1. 

Com base nos resultados do presente experimento, observa-se que o uso de 

gesso agrícola foi essencial para obter resultados de produtividade próximos ou 

superiores aos citados na literatura. Na análise qualitativa, os melhores resultados 

foram alcançados com a dose de 8,25 Mg ha-1 do tratamento T4, (Tabela 9). 

Contudo, o tratamento T4 não diferiu dos tratamentos T3 e T5. Portanto, sob o ponto 

de vista econômico, T3 seria a dose recomendável em termos de MSPA. 

Os resultados de massa fresca e seca da parte aérea (MFPA e MSPA, Mg 

ha-1), e de percentagem de matéria seca (MS, %) serão apresentados e discutidos 

detalhadamente a seguir, nos itens 5.2.1 a 5.2.3. 

4.2.1. Massa Fresca da Parte Aérea (MFPA) 

Na Tabela 10, estão apresentados os resultados da avaliação da 

produtividade da massa fresca da parte aérea (MFPA, kg m-2) do capim-mombaça a 

cada coleta de forragem. Considerando os dados da última coleta, verifica-se que a 
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massa fresca da parte aérea (MFPA) da testemunha diferiu dos tratamentos T3, T4 e 

T5, demonstrando que a adição de gesso aumentou a quantidade de raízes e foi 

importante para promover o maior desenvolvimento da planta. Os tratamentos T3 (2x 

a dose padrão de gesso) e o T5 (4x a dose) não diferiram entre si, nem de T2 e T4, 

ou seja, diferiram apenas da Testemunha (T1). 

 

Tabela 10. Resultados da massa fresca da parte aérea (MFPA, kg m
-2

) em relação aos tratamentos e 

e cada coleta de forragem 

T1: testemunha (sem gesso); T2: dose padrão; T3: 2x a dose T2; T4: 3x a dose T2; T5: 4x a dose T2. 

 
Os tratamentos T2 (dose padrão) e T4 (3x a dose padrão) diferiram 

estatisticamente da testemunha e entre si, e T4 (8,25 Mg ha-1) resultou na maior 

produção de MFPA. Entretanto, tal como já discutido anteriormente, o tratamento T4 

não diferiu de T3 e T5. Assim, em termos econômicos pode-se dizer que, apesar do 

bom resultado obtido com T4, T3 continuaria sendo recomendado devido ao menor 

custo de aquisição e aplicação. 

Destaca-se que nas coletas 1 e 2 ocorreu um incremento na MFPA no 

tratamento T4 (3x a dose) em relação à testemunha (Figura 13). Nas coletas 3 e 4 

os tratamentos não diferiram estatisticamente entre si; a menor produtividade 

ocorrida na coleta 3 foi decorrente do longo período de estiagem nesse período, 

conforme ilustrado na Figura 14. Nas coletas 5 e 6, todos os tratamentos resultaram 

em aumento da MFPA em relação à testemunha (T1). Nas coletas 7 e 8, os 

melhores tratamentos foram T3 e T4 em relação à testemunha (T1). 

Tratamento 
Coleta 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T1 1,96b 1,17c 0,29a 0,85a 1,18b 1,47d 1,27c 0,99d 

T2 2,79ab 2,09ab 0,36a 1,46a 2,18a 2,10c 1,65bc 1,22cd 

T3 2,86ab 1,73bc 0,38a 1,38a 2,13a 2,73ab 2,28ab 1,85ab 

T4 3,54a 2,77a 0,51a 1,45a 2,26a 2,86a 2,76ª 2,11a 

T5 2,90ab 1,93abc 0,35a 1,33a 2,21a 2,32bc 1,94abc 1,60bc 

CV (%) 27,55 25,81 61,47 36,37 28,14 12,54 27,43 15,34 
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Figura 13. Representação gráfica do MFPA nas 8 coletas 

 

4.2.2. Percentagem de Matéria Seca (MS%) 

Na Tabela 11 estão expressos os dados referentes à análise de 

porcentagem da matéria seca (MS%). Nessa tabela pode-se avaliar que a 

porcentagem de matéria seca, não apresentou grandes variações ao longo das 

coletas em relação à testemunha, exceto na coleta 3, na qual obteve-se maiores 

percentagens de MS nos tratamentos em relação às demais coletas. 

 

Tabela 11. Percentagem de matéria seca da forragem colhida (MS, %) no experimento em relação 
aos tratamentos e em cada coleta de forragem 

Tratamento Coleta 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

T1 20,56 b 25,89 a 29,89 a 21,27 a 18,53 a 21,89 a 20,26 a 21,90 ab 

T2 21,08 ab 23,18 a 36,86 a 23,46 a 20,60 a 21,41 a 19,54 a 23,84 a 

T3 20,52 b 24,04 a 34,96 a 26,46 a 20,24 a 20,16 a 20,30 a 19,42 b 

T4 22,24 ab 21,86 a 40,45a 24,03 a 21,30 a 20,74 a 21,31 a 18,19 b 

T5 23,94 a 22,27 a 38,81 a 19,91 a 19,61 a 20,97 a 21,68 a 22,52 ab 

CV (%) 8,50 13,60 24,46 19,25 12,33 7,83 17,99 12,30 

T1: testemunha (sem gesso); T2: dose padrão; T3: 2x a dose T2; T4: 3x a dose T2; T5: 4x a dose T2. 

 

O aumento observado na coleta 3 provavelmente está relacionado à 

mudança no regime de chuvas ocorrido nesta época (Figura 14). O período de 

estiagem reduziu a disponibilidade de água no solo e, consequentemente, resultou 
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em menor absorção de água pelas suas raízes, aumentando a concentração de MS 

na planta. 

 

 

Figura 14. Dados meteorológicos registrados nos períodos de 01/05/2020 a 01/10/2020 

 

O aumento da MFPA não foi acompanhado pelo aumento da porcentagem 

da matéria seca (MS). Tais resultados foram semelhantes aos obtidos por Zaccaron 

e Arboitte (2019) na avaliação das produções de biomassa de Panicum maximum 

Jacq. (Syn. Megathyrsus maximus) cv. Tanzânia em resposta à gessagem. Os 

autores relataram que a MS% não foi influenciada pelas doses de gesso agrícola. 

Isso provavelmente ocorreu devido ao fato de a cultura estar instalada em 

uma área que teve diversas correções de adubação para alta fertilidade, 

proporcionando o máximo de absorção de nutrientes em todos os tratamentos. Já o 

aumento da MFPA provavelmente sofreu influência dos tratamentos de gessagem, 

que promoveu um maior desenvolvimento e o aprofundamento do sistema radicular, 

aumentando a percentagem de raízes em camadas mais profundas. A modificação 

da quantidade e da distribuição de raízes no perfil o solo proporciona o aumento da 

absorção de água e nutrientes, o que resultou no aumento da MFPA, e não da MS%, 

já que a MFPA é a soma de MSPA e água. 
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4.2.3. Massa Seca da Parte Aérea (MSPA) 

4.2.3.1. Análise qualitativa 

Os resultados de MSPA (Mg ha-1) Um aumento no MSPA foi observado na 

Tabela 12, principalmente no tratamento T4, para todas as coletas, exceto para a 

coleta 3. Esses dados estão condizentes com os obtidos com o MFPA, contudo na 

avaliação da MS não foi observado influência das doses de gesso.  

Tabela 12. Resultados da Massa Seca da Parte Aérea (MSPA, kg ha
-1

) obtidos em cada tratamento e 
a cada coleta 

Tratamento 
Coletas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T1 4,011 b 2,965 b  0,893 a 1,811 b 2,096 b 3,220 c 2,601 b 2,159 b 

T2  5,978 ab  4,826 ab 1,375 a 3,362 a 4,456 a 4,496 b 3,243 b 2,942 ab 

T3  6,061 ab 4,152 ab 1,361 a 3,297 ab 4,399 a  5,511 ab  4,632 ab 3,626 a 

T4 7,903 a 5,758 a 2,053 a 3,522 a 4,747 a 5,931 a 5,851 a 3,861 a 

T5  6,974 ab  4,826 ab 1,321 a 2,591 ab 4,689 a 4,845 b  4,270 ab 3,614 a 

CV (%) 30,86 28,72 53,79 31,20 30,03 13,25 32,15 20,73 

T1: testemunha (sem gesso); T2: dose padrão; T3: 2x a dose T2; T4: 3x a dose T2; T5: 4x a dose T2. 

 
As doses de gesso fornecem rapidamente o cálcio em profundidade, 

melhoram a fertilidade do solo e promovem o aprofundamento do sistema radicular e 

permitem às plantas o acesso a maior lâmina d'água armazenada no solo. Assim, a 

cultura sofre menos com estresse por déficit hídrico. 

A MSPA é mais apropriada que a MFPA para avaliação do efeito da 

gessagem, pois exclui o teor de água e representa o acúmulo de forragem a cada 

ciclo, que está melhor relacionado à absorção de nutrientes pela cultura. Por isso, 

permite avaliar mais facilmente o efeito do gesso sobre a produtividade da cultura. 

Os resultados apresentados na Tabela 12 foram significativos desde a 

primeira coleta de forragem (ciclo de 01 a 28 de abril 2020) e em praticamente todas 

as demais coletas, exceto a coleta 3. 

4.2.3.1. Análise quantitativa 

Na Figura 15 encontra-se o gráfico com a análise de regressão polinomial 

para as médias de massa seca de parte aérea (MSPA) em função da dose de gesso 

agrícola obtidas ao longo do experimento. 
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Figura 15. Soma de massa seca da parte aérea (MSPA, Mg ha
-1

 ano
-1

) obtida em cada tratamento 
durante o experimento 

  
A partir da análise de regressão do gráfico, obteve-se a seguinte equação:  

𝑀𝑆𝑃𝐴 =  −0,2891 𝑥2 +  4,4784 𝑥 +  19,734   (𝑅² =  0,9284) 

 
Em que, 

MSPA – massa seca da parte aérea, Mg ha-1 ano-1 

x – dose de gesso, Mg ha-1 

 

Utilizando-se a derivada da equação e igualando-a a zero, obteve-se a 

dosagem de 7,75 Mg ha-1 de gesso agrícola para atingir a máxima produtividade de 

forragem. 

 𝑑𝑀𝑆𝑃𝐴 

𝑑𝑥
 =  − 0,5782 𝑥 +  4,4784  

 

− 0,5782 𝑥 +  4,4784 =  0    𝑥 =  7,75  

 

Diante do resultado obtido na regressão polinomial, pode-se afirmar que a 

dose de gesso que otimiza a produção de forragem foi muito superior à 

tradicionalmente recomendada, que foi o tratamento T2 (T2 = 50 x %argila). 

Entretanto, a aplicação de altas de doses de gesso agrícola pode resultar na 

lixiviação de cátions, tais como o potássio, e resultar em redução de produtividade a 

MSPA = -0,2891x2 + 4,4784x + 19,734 
R² = 0,9284 
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longo prazo. O confronto entre tal possibilidade e os resultados obtidos no presente 

experimento indica a necessidade de conduzir experimentos de longa duração sobre 

o tema para verificar a melhor estratégia de manejo para aumento da profundidade 

do sistema radicular e a consequente redução do estresse por déficit hídrico. 

 

4.2.4. Proteína Bruta (PB) 

Na Tabela 13 estão expressos os dados da proteína bruta (PB, %) em 

relação aos tratamentos de gessagem, mostrando variação de acordo com a coleta. 

Nas coletas 1 e 3, não houve diferenças significativas em PB. Nas coletas 2, 4 e 5, o 

tratamento T4 apresentou os maiores teores de PB, mas sem diferenças 

significativas para T3 nas coletas 2 e 5. Nas coletas 6 a 8, T5 foi o tratamento que 

apresentou maiores teores de PB, mas sem diferenças significativas para T3 na 

coleta 7. Nas coletas 5, 7 e 8 houve redução na porcentagem de PB nos tratamentos 

T2, T4 e T2 e T3, respectivamente. 

 

Tabela 13. Resultados do teor de proteína bruta (PB, %) em relação aos tratamentos e em cada 
col

eta 

T1: 
test

emu
nha 
(se
m 

ges
so); 
T2: 
dos

e padrão; T3: 2x a dose T2; T4: 3x a dose T2; T5: 4x a dose T2. 

 

No experimento de gessagem feito por Zaccaron e Arboitte (2019), os teores 

de PB no capim Tanzânia não apresentaram diferenças significativas entre os 

tratamentos e ficaram acima de 14%; os valores são considerados bons do ponto de 

vista nutricional, uma vez que o nível mínimo para que não ocorra limitações na 

ingestão involuntária de forragem pelos ruminantes é de 7% de PB na dieta. 

No presente experimento houve casos de PB abaixo de 7% nas coletas 2 

(T1 e T2) e 3 (T2 e T3). Assim, pode-se afirmar que, apesar de períodos secos 

Tratamento 
Coletas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T1 12,87 a  5,97 c 8,79 a 12,47 b 16,71 a 15,43 ab 15,99 a 16,98 a 

T2 11,55 a    6,85 bc 6,21 a    13,51 ab 11,48 b 15,64 ab 16,35 a 13,70 c 

T3 12,33 a      7,82 abc 6,98 a 12,36 b 16,19 a 13,77 b 17,30 a   14,90 bc 

T4 11,26 a 10,17 a 7,95 a 16,46 a 17,99 a 13,70 b 12,97 b   16,43 ab 

T5 11,75 a     9,69 ab 7,77 a 12,96 b 17,38 a 16,70 a 17,23 a 17,24 a 

CV (%) 19,82 21,66 27,97 13,25 8,73 11,37 8,95 7,14 
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enfrentados durante o experimento, os tratamentos 3, 4 e 5, apresentaram forragem 

com a qualidade mínima exigida. 

De modo geral, não foi possível identificar uma correlação clara entre os 

teores de PB e as doses de gesso aplicadas. 

 

4.2.5. Fibra em Detergente Ácido (FDA) 

Pela análise dos teores de FDA percebe-se que não houve grande variação 

dos resultados entre as coletas, tal como se pode ver na Tabela 14. 

De acordo com os dados da Plataforma CQBAL, citada por Valadares Filho 

et al. (2018), a média de FDA para o capim-mombaça varia de 38,5 a 39,7%. 

Baseado nessas informações, pode-se considerar que o teor de FDA atingiu valores 

maiores (acima de 43%) nos períodos mais secos, nas coletas 2 e 3. 

Tabela 14. Resultados do teor de fibra em detergente ácido (FDA, %) em relação aos tratamentos e 
em cada coleta. 

Tratamento 
Coletas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T1  40,89 ab 43,83 a 50,07 a 36,36 cd 40,18 a 37,86 ab 39,77 a 37,39 a 

T2 41,25 a 45,67 a 49,12 a 35,71 d 39,34 a 40,47 a 40,88 a 38,25 a 

T3 41,67 a 48,94 a 47,41 a 38,00 bc 38,40 a 37,86 ab 40,10 a 37,94 a 

T4  39,08 ab 48,86 a 43,21 a 39,26 ab 38,49 a 38,32 ab 40,83 a 40,01 a 

T5 28,35  b 48,54 a 49,86 a 40,15 a 37,32 a 36,11 b 37,35 a 37,47 a 

CV (%) 4,13 11,05 11,69 3,18 4,40 5,37 5,87 5,39 

T1: testemunha (sem gesso); T2: dose padrão; T3: 2x a dose T2; T4: 3x a dose T2; T5: 4x a dose T2. 

 

Tal como na análise de PB, não foi possível identificar uma clara correlação 

entre FDA e os tratamentos de gessagem. 

4.2.6. Fibra em Detergente Neutro (FDN) 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 15, com exceção das 

coletas 3 e 7, não houve diferenças significativas nos teores de FDN em relação aos 

tratamentos de gessagem. De acordo com dados da Plataforma CQBAL, citada por 

Valadares Filho et al. (2018), a média de FDN para o capim mombaça varia de 69 a 

74%. No presente experimento, FDN variou de 67,6 até 83,8%, superando as 

médias citadas pelos autores nas coletas 1 (T2), 2 (T4 e T5), 3 e 5 (todos os 

tratamentos), 6 (todos, exceto T3) e 7 (T1, T2 e T3). A maioria dos valores de FDN 
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obtidos situaram-se dentro dos limites de médias citadas por Valadares Filho et al. 

(2018). 

 

Tabela 15. Resultado do teor e fibra em detergente neutro (FDN, %) em relação aos tratamentos e 
em cada coleta. 

Tratamento 
Coletas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T1 71,24 a 72,99 ab 77,87 ab 72,57 a 78,36 a 74,48 ab 83,39 a 73,79a 
T2 74,98 a 72,20 b 78,30 ab 67,58 a 79,02 a 75,02 ab 83,78 a 74,15 a 
T3 71,50 a 80,37 a 79,46 a 72,16 a 79,22 a 71,54 b 78,17 ab 72,23 a 
T4 71,87 a 78,12 ab 75,03 b 73,67 a 79,12 a 74,89 ab 71,11b 70,97 a 
T5 68,35 a 79,34 ab 78,32 ab 73,44 a 75,54 a 77,66 a 73,47b 72,00 a 

CV (%) 6,68 5,68 3,31 6,13 9,45 3,94 6,51 4,89 

T1: testemunha (sem gesso); T2: dose padrão; T3: 2x a dose T2; T4: 3x a dose T2; T5: 4x a dose T2 

 

Tal como nas análises de PB e FDA, não foi possível identificar uma clara 

correlação entre FDN e os tratamentos de gessagem. 

4.3. Análise conjunta dos resultados experimentais 

Analisando os parâmetros a partir da média de todas as coletas ao longo do 

ano, observa-se que as percentagens de massa seca (MS), proteína bruta (PB), e 

fibras em detergente neutro (FDN) e ácido (FDA) apresentaram resultados que não 

diferiram estatisticamente entre si. Contudo avaliando a MFPA e a MSPA podemos 

concluir que o tratamento T4 foi o que obteve melhores resultados entre as doses 

testadas. 

Entretanto, apesar de o tratamento T4 ser o único que diferiu do tratamento 

T2, não foram detectadas diferenças significativas entre os tratamentos T3 e T5.  

Tabela 16. Comparação das médias de massa fresca da parte aérea (MFPA), percentagem de 
matéria seca (MS%), massa seca da parte aérea (MSPA) e teores de proteína bruta (PB), fibra 
em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) nas coletas realizadas no 
experimento 

Tratamento Parâmetro 

 
MFPA MS MSPA PB FDN FDA 

 
kg % kg ha-1

 % % % 

T1 1,15 c 22,52 a 2469,5 c 13,15 a 75,58 a 40,79 a 

T2 1,73 b 23,74 a 3834,9 b 11,91 a 75,62 a 41,34 a 

T3 1,92 ab 23,26 a 4129,9 ab 12,71 a 75,58 a 41,29 a 

T4 2,28 a 23,76 a 4953,1 a 13,37 a 74,34 a 41,01 a 

T5 1,82ab 23,71 a 4096,1 ab 13,84 a 74,76 a 40,64 a 

CV (%) 47,3 28,2 45,3 29,8 7,5 12,5 
MDS = Mínima Diferença Significativa pelo Teste de Tukey ao nível de 5%, pelo teste de Tukey. 
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As médias das amostras acompanhadas pela mesma letra, na mesma linha, não diferem entre si 

 

Na Figura 16 pode-se constatar tendências similares entre a produtividade 

da parte aérea (MSPA) e a parte subterrânea (MSR). Essa tendência foi mais 

evidente nos tratamentos T3 e T4, indicando que a gessagem em doses superiores 

à recomendação de Sousa et al. (2001), (tratamento T2) colabora para melhorar o 

desenvolvimento e aumentar a produção de forragem do capim-mombaça. O 

tratamento 5 aumentou o desenvolvimento radicular, mas isso não resultou em 

incremento proporcional na produtividade de forragem. Segundo a literatura, isso 

pode ter ocorrido devido à lixiviação de alguns nutrientes catiônicos (CUSTÓDIO et 

al, 2005). 

 

 

Figura 16. Relação entre distribuição de raízes e MSPA 
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5. CONCLUSÃO 

Na avaliação qualitativa (comparação de médias) dos dados, o tratamento 

T4 (8,25 Mg ha-1 ano -1) foi o que apresentou os melhores resultados de 

produtividade de forragem, de densidade e aprofundamento de raízes, em números 

absolutos. 

Na avaliação quantitativa (regressão polinomial), as doses de gesso que 

maximizam os resultados de MSR (desenvolvimento radicular) e MSPA 

(produtividade de forragem) foram, respectivamente, 10,33  e 7,75 Mg ha-1 ano -1. 

Considerando uma visão econômica da gessagem, o tratamento T3 (5,5 Mg 

ha-1 ano -1) seria o mais recomendado, visto que, estatisticamente, não diferiu dos 

tratamentos T4 e T5 e, portanto, resultaria em menores custos de aquisição, frete e 

aplicação no campo. 

Nas doses testadas e nas condições reinantes no experimento, a gessagem 

contribuiu para aumentar a densidade de raízes e para a redistribuição do sistema 

radicular do capim-mombaça nas camadas do solo, aumentando o acesso da cultura 

à água armazenada no solo e resultando no aumento da produtividade de forragem. 
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