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RESUMO 

Potencial produtivo de capim mombaça irrigado e com diferentes doses de nitrogênio e 

boro 

No Brasil, as pastagens são o principal e menos oneroso recurso forrageiro utilizado na 
pecuária, devido à menor necessidade de investimento em instalações, equipamentos, mão-de-obra, 
insumos etc. Todavia, alguns produtores buscam alternativas para alcançar maior produtividade de 
forragem na pastagem, reduzir o custo da alimentação e, consequentemente, incrementar seus lucros. 
Adubação, irrigação e fertirrigação em pastagem são técnicas cuja aplicação vem crescendo no Brasil, 
possibilitando obter forrageiras de melhor valor nutricional e maior produtividade de matéria seca, 
além de favorecer o manejo racional do sistema de produção animal. No entanto, é importante 
conhecer como os nutrientes, tais como o nitrogênio e o boro, contribuem para a produção das 
plantas forrageiras. O potencial de resposta das gramíneas tropicais ao nitrogênio depende das 
condições de fertilidade do solo, que deve estar corrigido e com os demais nutrientes em níveis 
adequados. Aliado a isso, a fertilização com micronutrientes em pastagens tropicais tem sido pouco 
estudada. Portanto, o objetivo principal deste trabalho foi avaliar os efeitos da aplicação de diferentes 
doses de nitrogênio e boro sobre a produção de forragem de Megathyrsus maximus (Syn. Panicum 
maximum Jacq.) cv. Mombaça irrigado, por meio da análise de produtividade. Como objetivos 
secundários, buscou-se: (i) medir os parâmetros biométricos de altura do dossel forrageiro (ADF) e 
indice de area foliar (IAF) entre os ciclos e estações identificando o melhor período de corte, (ii) 
Determinar a produtividade da água para a cultura estudada, em relação às doses de nitrogênio e boro 
(iii) estimar o acúmulo de graus dias de desenvolvimento (GDD) nas diferentes estações do ano 
correlacionando com o crescimento das forrageiras (iv) avaliar o efeito sazonal do clima sobre a 
produção de matéria seca do capim Mombaça irrigado. O estudo foi realizado na Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP) em Piracicaba-SP (Latitude 22°42'14"S; Longitude 
47°37'24"O; Altitude de 569 m). O experimento foi conduzido sob delineamento estatístico de blocos 
ao acaso em esquema fatorial 3 x 4, com quatro doses de nitrogênio e três doses de boro (totalizando 
12 tratamentos), e quatro repetições. Durante o período experimental, foram avaliadas adubações 
boratadas (B1, B2 e B3) e nitrogenadas (N1, N2, N3 e N4), fracionadas com ureia e ácido bórico.O 
nitrogênio influenciou positivamente a produtividade do capim Mombaça e houve efeito interativo 
entre nitrogênio e boro, especialmente sobre a produtividade total de forragem e na mais alta dose de 
N. A irrigação reduziu os efeitos da sazonalidade. Foram obtidas boas correlações entre crescimento, 
IAF e acúmulo de graus dias (GDD). Na safra (primavera/verão) ocorreu a maior produção de todos 
os parâmetros biométricos avaliados. O detalhamento dos resultados encontram-se no 
desenvolvimento de cada capítulo deste trabalho.    

Palavras-chave: Produtividade de forragem; Irrigação de pastagem; Fertirrigação; Nitrogênio, Boro, 
Megathyrsus maximus, Produtividade da água 
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ABSTRACT 

Yield potential of irrigated mombaça grass with different doses of nitrogen and boron 

In Brazil, pastures are the main and least expensive forage resource used in livestock, due to 
the lower need for investment in facilities, equipment, labor, inputs, etc. However, some farmers are 
looking for alternatives to achieve higher forage productivity on pasture, reduce feed costs and thus 
increase their profits. Pasture fertilization, irrigation and fertigation are techniques whose application 
has been growing in Brazil, allowing forage with better nutritional value and higher dry matter 
productivity, besides favoring the rational management of the animal production system. However, it 
is important to know how nutrients such as nitrogen and boron contribute to forage plant production. 
The response potential of tropical grasses to nitrogen depends on soil fertility conditions, which must 
be corrected and with the other nutrients at appropriate levels. In addition, micronutrient fertilization 
in tropical pastures has been poorly studied. Therefore, the main objective of this work was to 
evaluate the effects of different doses of nitrogen and boron on the forage production of irrigated 
Megathyrsus maximus (Syn. Panicum maximum Jacq.) Cv. Mombasa by productivity analysis. The 
secondary objectives were: (i) to measure biometric parameters of forage canopy height (H) and leaf 
area index (LAI) between cycles and seasons, identifying the best cutting period. (ii) To determine the 
water yield for the studied crop, in relation to the nitrogen and boron doses (iii) to estimate the 
accumulation of growing degree days (GDD) in the different seasons of the year correlating with the 
forage growth (iv) to evaluate the seasonal effect of climate on dry matter production of irrigated 
Mombasa grass. The study was conducted at the Luiz de Queiroz College of Agriculture (ESALQ / 
USP) in Piracicaba-SP (Latitude 22 ° 42'14 "S; Longitude 47 ° 37'24" O; Altitude 569 m. The 
experiment was conducted under a randomized block design in a 3 x 4 factorial scheme, with four 
nitrogen doses and three boron doses (totaling 12 treatments), and four replications. During the 
experimental period, boron (B1, B2 and B3) and nitrogen (N1, N2, N3 and N4), fractionated with 
urea and boric acid fertilizers were evaluated. Nitrogen positively influenced Mombasa grass yield and 
there was an interactive effect between nitrogen and boron, especially on total forage yield and the 
highest N dose. Irrigation reduced the effects of seasonality. Good correlations between growth, LAI 
and degree days accumulation (GDD) were obtained. In the harvest (spring / summer) the highest 
yield of all biometric parameters evaluated occurred. The results are detailed in the development of 
each chapter of this work. 

Keywords: Forage yield; Pasture irrigation; Fertigation; Nitrogen; Boron; Megathyrsus maximus; 
Water productivity.  
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1. INTRODUÇÃO 

A pecuária é uma importante fonte de renda para a população rural nos países do 

Hemisfério Sul, contribuindo para ao aumento da renda através da produção de carne, leite e 

couro (ZHANG et al., 2018). No Brasil, as pastagens são de extrema importância para a 

produção de carne bovina, e ocupam uma ampla extensão do território do país, cerca de 180 

milhões de hectares (GALINDO et al., 2018). Elas são consideradas a base da alimentação dos 

bovinos e o meio menos oneroso para produzir proteína para o consumo humano 

(FERNANDES et al., 2015; GUERRA et al., 2018). 

O baixo custo da produção de carne em pastagens depende dos fatores climáticos, além 

de outros, que favorecem a produção de forragem em diferentes locais e períodos do ano. 

Diversas pesquisas vêm sendo realizadas com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a 

forma como os ruminantes expressam seu potencial genético em resposta à alimentação, sendo 

pastagem o principal alimento (GUERRA et al., 2018). 

A pecuária brasileira tem adotado diversas práticas de manejo para o aumento da 

produtividade das pastagens, tais como a adubação (MARTUSCELLO et al., 2016; SANTINI et 

al., 2016), o cultivo consorciado e a sobressemeadura (AGUIRRE et al., 2016; HANISCH et al., 

2016), e a irrigação de pastagens (GOMES et al., 2015; SANCHES et al., 2015, 2017; ALEMAN 

et al., 2016). A irrigação tem ganho importância, visto que a escassez de água é um fator que 

limita a produção agrícola em grande parte do território brasileiro (LIMA et al., 2018). 

O manejo adequado da fertilidade do solo e o conhecimento das exigências nutricionais 

são extremamente importantes para a prática do manejo das pastagens, resultando em maior 

produtividade e oferta de alimentos para os animais (BARTH NETO et al., 2011; SILVEIRA et 

al., 2010; PEREIRA et al., 2012). No entanto, a fertilização normalmente representa o maior 

componente do custo para os pecuaristas, os quais optam em muitas vezes em não realizá-la 

(NEUMANN et al. 2005). 

Segundo Alves Filho et al. (2003), produtores de carne que têm optado pela redução no 

uso de fertilizantes verificaram redução na produção e na qualidade da forragem. Desta forma, os 

produtores tentam manter a capacidade de suporte animal alta ao custo da deterioração da 

pastagem, assim, a maioria das áreas de pasto está degradada ou em processo de degradação 

(GUERRA et al., 2018), que ocorre após alguns anos sem adubação (SILVEIRA et al., 2010). 

Consequentemente, os animais não têm à sua disposição alimento de qualidade e em quantidade 

suficiente para permitir o máximo desempenho (GUERRA et al., 2018), e o resultado disso é a 

queda de produtividade. 



16 
 

Macro e micronutrientes são importantes na nutrição mineral das plantas, especialmente 

aquelas de crescimento rápido e alta produção, como as forrageiras tropicais. Forrageiras têm 

grande importância econômica, pois são a base da alimentação de grande parte dos ruminantes, 

justificando pesquisas sobre qualidade e produtividade de forragem (FREITAS et al., 2019). Com 

relação à nutrição mineral, nitrogênio e boro são nutrientes que desempenham papéis 

importantes no crescimento e na qualidade de forragem. 

Nesse sentido, é importante conhecer a interação entre nitrogênio e boro em condições 

irrigadas e bem manejadas, para definir as doses ótimas desses elementos, aumentando a oferta e 

a qualidade de forragem, dada a grande diversidade de solos e clima no Brasil. Diversos estudos 

adubações nitrogenadas tem demonstrados efeitos significativamente positivos nas produção de 

pastagens (ALEMAN et al., 2016; CECATO et al., 2017; GOMES et al., 2018; ROSADO et. al., 

2016; SANCHES et al., 2017). No entanto, há poucas observações sobre o efeito combinado 

desse nutriente com o boro em pastagens. Quando se considera esse efeito em estudos de campo, 

não há referencias na literatura.  

Geralmente é estimulado apenas o uso de macronutrientes na adubação de pastagens no 

País, devido à facilidade de visualização de seus efeitos positivos. Entretanto, o aumento da 

produtividade devido à adubação com macronutrientes também aumenta a extração de 

micronutrientes que, sem a devida reposição, podem limitar a produtividade das pastagens. 

Várias espécies de capins são utilizadas como pastagens para nutrição animal no Brasil. 

Entre elas, o Megathyrsus maximus (Syn. Panicum maximum) cv. Mombaça é uma das mais 

produtivas forrageiras tropicais propagadas por sementes. Tem sido utilizado devido a sua alta 

produtividade (LIMA et al., 2018), qualidade de forragem e adaptabilidade a diferentes condições 

edafoclimáticas (JANK et al., 2010). Tem-se destadaco na produção de carne e leite, daí a sua 

grande importância na produção animal brasileira.,  

Baseado nas informações e nos argumentos apresentados até aqui, este trabalho tem por 

objetivo avaliar o potencial produtivo do capim e os efeitos da aplicação de diferentes doses de 

nitrogênio e boro sobre a produção e a qualidade de forragem de Megathyrsus maximus (Syn. 

Panicum maximum Jacq.) cv. Mombaça irrigado. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. PRODUÇÃO ANIMAL EM PASTAGENS 

O crescimento populacional ocorrido nos últimos anos indica uma projeção de, no ano 

de 2020, ultrapassarmos a barreira de 8 bilhões de pessoas no globo terrestre, de modo que será 

necessário seguir aumentando a produção de alimentos. A produção animal deve acompanhar 

essa perspectiva, com aumento acentuado da produtividade. Entretanto, a produção de animal 

em pastagens ainda sofre com a má conservação gerando estágios de degradação (GOLLUSCIO, 

et al., 2015; SBRISSIA & SILVA, 2001).  

No Brasil, durante muito tempo, a criação de bovinos de corte a pasto tem sido a 

atividade empregada para ocupação de terras de fronteira agrícola, visando assegurar a posse de 

grandes extensões de terra (DIAS-FILHO, 2012). Isto fez com que as pastagens ocupassem a 

maior parte da área ocupada para produção agropecuária, com cerca de 170 milhões de hectares 

(DIAS-FILHO et al., 2014; LOBATO et al., 2014). Entretanto, a demanda por produtos 

agrícolas como soja, milho, trigo, algodão e outras, tem feito com que pastagens sejam 

convertidas em áreas de cultivo agrícola. O principal motivo é o maior emprego de tecnologia 

nessas culturas e o consequente aumento de rentabilidade. 

A produção animal em pastagens pode ser dividida em sistemas intensivos e extensivos, 

sendo o intensivo de alta produtividade e menor emprego de área por unidade produzida 

(OLIVEIRA, 2011), e o extensivo com grandes áreas ocupadas e menor lotação animal, gerando 

menor produtividade (MARION & SEGATTI, 2010). Geralmente, as áreas de pastagens 

extensivas são marcadas por capins de baixa necessidade nutricional, com respostas baixas ao uso 

de adubação mineral. Nas áreas intensivas, que têm grande aporte de capital e tecnologia, é 

possível observar a ocupação por gramíneas de alta produção, mais exigentes em nutrientes. 

Os capins mais utilizados na produção animal extensiva têm sido os do gênero Urochloa 

(Syn. Brachiaria), introduzidos no país na década de 60 e 70, sendo espécies forrageiras com alta 

capacidade de adaptação e pouca necessidade em fertilidade (RAMOS et al., 2014; BELIDO et 

al., 2016). Entre elas, a Urochloa decumbens (Syn. Brachiaria decumbens) (popularmente conhecida 

como “capim braquiarinha”) foi a mais introduzida. O surgimento das cigarrinhas (Deois flavopicta, 

Mahanarva fimbriolata e Zulia entreriana) no início dos anos 1990, insetos com grande capacidade 

migratória (SUJII et al., 2000), houve devastação nas áreas com o gênero Urochloa (Syn. 

Brachiaria) e tem-se buscado novos cultivares e espécies forrageiras.  

Na mesma década de 1990 surgiram vários cultivares de pastagem com maior 

capacidade produtiva, assim como maiores exigências nutricionais. Os produtores começaram a 
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prestar mais atenção aos novos cultivares e a buscar melhores resultados em sua produção 

animal, devido à necessidade de melhoras na fertilidade e nos atributos físicos do solo, e à 

possibilidade de aumentos significativos na produtividade de forragem para alimentação dos 

bovinos em pastejo (OLIVEIRA et al., 2017). 

 Assim, surgem os capins dos gêneros Cynodon e Megathyrsus (Syn. Panicum). Dentre 

os cultivares mais utilizados estão Cynodon spp. cv. Tifton-85 e Megathyrsus maximus (Syn. Panicum 

maximum) cv. Mombaça. O capim Mombaça teve grande repercussão dentro da pecuária 

brasileira, devido à elevada produção forrageira, boa aceitabilidade pelos animais e bom valor 

nutritivo (ARAUJO, et al., 2019). 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DO CAPIM MOMBAÇA 

O gênero Panicum (Syn. Megathyrsus) é originário da África tropical (PARDO et al., 

2018), onde evoluiu sob os cascos de grandes animais. Há espécies nativas encontradas em áreas 

tropicais e subtropicais, até à África do sul (JANK, 1995; PARDO et al., 2018). As espécies deste 

gênero foram selecionadas para tolerar os hábitos de pastoreio e por isso tornaram-se mais 

produtivas, vigorosas e robustas (JANK et al., 2011). Por ter origem tropical, pouco ou nenhum 

crescimento é esperado quando as temperaturas estão abaixo de 15ºC (MORENO et al., 2014). O 

capim Mombaça é umas das cultivares de Megathyrsus maximus (Syn. Panicum maximum). Foi 

lançado no Brasil em 1993, pela Embrapa, no Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte 

(JANK et al., 1994; JANK, 1995). É uma cultivar de alta produtividade, com elevada 

porcentagem de folhas, principalmente na seca. As plantas têm hábito de crescimento cespitoso e 

porte alto (em torno de 1,7 m), com folhas largas (em torno de 3 cm) e eretas, curvadas nas 

pontas, e inflorescências do tipo panícula.  

A altura do Mombaça pode variar de acordo com o manejo. Normalmente, a altura de 

corte ou de entrada no pastejo varia entre 80 e 120 cm (ALEXANDRINO et al., 2005; SILVA et 

al., 2009; MORENO et al., 2014; DIM et al., 2015; SIMONETTI et al., 2016), e a altura de 

resíduo pós-corte o pós-pastejo recomendada é de 30 a 50 cm (SILVA et al., 2009; MORENO et 

al., 2014; DIM et al., 2015; SIMONETTI et al., 2016). 

As características apresentadas resultam em alto ganho de peso por animal e por área, 

embora apresente forte estacionalidade; em cultivo de sequeiro, produz apenas 11% da matéria 

seca na estação seca e fria (CORRÊA; SANTOS, 2006). A cultivar tem despertado a atenção de 

pecuaristas por sua abundante produção de folhas longas, porte elevado e alta aceitabilidade pelos 
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animais das mais variadas categorias e espécies de ruminantes e equídeos (FONSECA e 

MARTUSCELLO, 2010). 

Dentre os aspectos positivos observados no capim-mombaça, destacam-se a elevada 

produção sob adubação intensiva, a elevada qualidade da forragem (valor nutritivo) e a resistência 

moderada à cigarrinha das pastagens. Freitas et al. (2005) citam o capim-mombaça como uma das 

forrageiras tropicais mais produtivas à disposição dos pecuaristas, podendo atingir produção de 

massa seca anual em torno de 33 Mg ha-1 em sistemas não irrigados. 

Todavia, apresenta dificuldade quanto à uniformidade de pastejo, não é recomendada 

para diferimento, tem porte muito alto e dificulta o pastejo em animais de baixo porte (Ex.: 

cabras e ovelhas), e não possui boa adaptação à acidez do solo e à baixa fertilidade, necessitando 

de solos de média a alta fertilidade para um bom desenvolvimento (COSTA, 2004). Portanto, 

essa forrageira adequa-se ao pastejo de animais de grande porte em sistemas de produção 

intensiva.  

 

2.3. IRRIGAÇÃO EM PASTAGENS 

Um grande desafio para a humanidade é produzir alimentos suficientes para uma 

população crescente, sendo que essa produção é altamente dependente do aumento da agricultura 

irrigada (LIU, 2011). Nos últimos anos, o uso crescente de tecnologias para produção intensiva 

tem permitido aumentar a produtividade na bovinocultura de leite e de corte. No Brasil, tal 

incremento em sistemas de engorda de bovinos e de produção de leite depende da utilização de 

técnicas de manejo das pastagens para melhorar sua produtividade e qualidade nutricional (DE 

MELLO, et al., 2017). 

Dentre essas técnicas, a irrigação de pastagens surge como algo promissor, aumentando 

a disponibilidade de água nos períodos de estiagem, quando as plantas forrageiras apresentam 

acentuada estacionalidade, o que se reflete na produção pecuária (MOCHEL FILHO et al., 2016). 

No entanto, o uso da água pode gerar impactos ambientais e um grande desafio é a utilização de 

práticas inovadoras que aumentem a eficiência do uso da água (LIU, 2011; LEVIDOW et al., 

2014).  

Aliada à irrigação, a injeção de nutrientes via água de irrigação (fertirrigação) é uma 

técnica para incremento da produção de forragens, pois a resposta das plantas aos nutrientes 

aplicados está atrelada à disponibilidade de água (PEMBLETON et al., 2013). 

O uso da irrigação e da fertirrigação é um atrativo como forma de seguro dos 

investimentos na produção de forragem (OLIVEIRA et al., 2015). Na ocorrência de veranicos ou 
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de secas prolongadas, aumentam o desenvolvimento vegetativo das forrageiras e melhoram a 

eficiência de uso de adubos nitrogenados (OLIVEIRA et al., 2015; PEMBLETON et al., 2013; 

GOMES et al., 2015b; ALEMAN et al., 2016; SANCHES et al., 2017). 

Trabalhos comparando a produtividade de pastagens irrigadas e não irrigadas apontam 

para incrementos na taxa de acúmulo médio de matéria seca de forragem da ordem de 40 a 100 

kg ha-1 dia-1, nas áreas com irrigação (OLIVEIRA et al., 2015; GOMES et al., 2015b; SANCHES 

et al., 2015, 2016, 2017; DANTAS et al., 2016). Entretanto o efeito da água sobre a produção de 

forragem não é uniforme, pois depende do efeito conjunto de vários elementos climáticos. Os 

principais são a radiação solar, a temperatura do ar e a luminosidade (fotoperíodo) (ANDRADE 

et al., 2016).  

 

2.4. FERTIRRIGAÇÃO 

A fertirrigação é uma técnica de aplicação de nutrientes para plantas por meio da água 

de irrigação (SILVA et al., 2012). Também pode ser a disposição final ou o tratamento no qual se 

prioriza o aproveitamento dos nutrientes da água residuária, tais como nitrogênio, potássio e, 

principalmente, fósforo, que são fundamentais no cultivo agrícola em solos de baixa fertilidade 

natural, como os que ocorrem na maior parte do Brasil (LO MÔNACO, 2005). 

Na fertirrigação, o fertilizante chega às raízes das plantas em menor tempo do que na 

adubação convencional, pois está dissolvido na água e infiltra-se no solo uniformemente em toda 

a região da zona radicular, garantindo máxima interceptação pelas raízes (COELHO et al., 2014). 

Estes autores citam algumas vantagens da fertirrigação: (i) flexibilidade: aplicação de nutrientes 

em quantidades e concentrações adaptadas à necessidade da planta, em função de seu estádio 

fenológico e das condições climáticas; (ii) eficiência nutricional: redução de perdas de fertilizantes 

(lixiviação e volatilização) devido ao parcelamento e à incorporação no solo; (iii) economia de 

mão de obra; (iv) eficiência operacional: redução das atividades de pessoas ou máquinas na área 

de cultivo; (v) conservação do solo: redução da compactação. E também citaram limitações, tais 

como: (i) risco de retorno do fluxo de solução à fonte de água; (ii) possibilidade de entupimentos; 

(iii) risco de contaminação de mananciais superficiais ou subterrâneos; (iv) necessidade de 

fertilizantes solúveis, geralmente com maior custo. 

A interação entre irrigação e adubação faz com que a resposta das culturas à aplicação 

de fertilizantes seja alterada pelo regime hídrico do solo (MARTINS et al., 2011). A fertirrigação 

aumenta a eficiência de utilização de nutrientes pelas plantas e favorece a produção (LAHAV, 

1995), comportamento observado para todos os nutrientes móveis, como o nitrogênio. A 
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dinâmica dos nutrientes móveis no sistema solo-planta é determinada pela presença de água 

disponível (HAVLIN et al., 2005), uma vez que sua absorção ocorre por fluxo de massa e difusão 

dos íons, processos diretamente relacionados ao teor de água no solo. 

A fertirrigação vem sendo difundida entre os produtores brasileiros, pois se mostrou 

efetiva no aumento da produtividade e, consequentemente, da rentabilidade das culturas.  

 

2.5. ADUBAÇÃO NITROGENADA E BORATADA 

No Brasil ainda é comum que as pastagens não recebam nenhum tipo de adubação e, 

com o decorrer dos anos, percam seu potencial de desenvolvimento, reduzindo sua qualidade, 

produtividade e longevidade (BENETT et al., 2008). A prova disso é que grande parte das 

pastagens do país apresenta algum grau de degradação. Dias-Filho (2014) estimou que cerca de 

50% das pastagens brasileiras podem estar fortemente degradadas. Outro aspecto importante é 

que tais áreas têm solos com maior propensão à erosão, devido à baixa cobertura vegetal em 

áreas degradadas, com áreas de compactação e redução da capacidade de infiltração da água no 

solo (ZIMMER et al. 2002). 

O modelo de produção de forragem adotado na pecuária brasileira vem contribuindo 

para a degradação da fertilidade do solo sob as pastagens (FARIA et al., 2015). O esgotamento da 

fertilidade do solo em consequência da ausência de calagem e de adubações de manutenção tem 

sido apontado como uma das principais causas da degradação de pastagens cultivadas (SANTOS 

et al., 2002). Portanto, um bom manejo das pastagens necessita de adubações de estabelecimento 

e manutenção, de modo a manter alta fertilidade do solo. 

O suprimento de nutrientes é um fator importante na produção de forragem, visto que, 

no Brasil, as pastagens são a principal fonte de alimento nos sistemas de produção de ruminantes. 

A disponibilidade de nutrientes exerce grande influência na produção das gramíneas, na 

capacidade de suporte das pastagens e na produção animal. As diversas opções que competem 

pelo uso do solo obrigam a atividade pecuária a ser mais eficiente e competitiva (LAVRES 

JUNIOR e MONTEIRO, 2002) 

Segundo Monteiro (1995), em condições edafoclimáticas normais e na ausência de outra 

limitação, tais como disponibilidade hídrica e variáveis climáticas, as plantas forrageiras 

respondem acentuadamente ao suprimento de N. 

O nitrogênio (N) é o elemento essencial exigido em maior quantidade pelas plantas 

(TAIZ e ZEIGER, 2006). Seu teor varia de 20 a 40 g kg-1 da massa seca dos tecidos vegetais 

(MENGEL e KIRKBY, 1987). Ele é o macronutriente mais impactante em termos de ganhos na 
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produção de forragem (FARIA et al., 2015), portanto, propicia maiores taxas de lotação e 

produção de carne por área.  

Sua aplicação é de fundamental importância para a manutenção da produtividade e da 

sustentabilidade da pastagem, e sua deficiência pode desencadear o processo de degradação 

(VIANA et al., 2011).  

A principal função desse nutriente é ser constituinte das proteínas e interferir 

diretamente no processo fotossintético (MEGDA, 2009). Em baixa disponibilidade de N no solo, 

as plantas apresentam redução no crescimento, no teor de proteína bruta e na qualidade da 

forragem para fins de nutrição animal (RODRIGUES, et al. 2004). 

Para que o N possa ser usado como ferramenta estratégica para maximizar a produção 

de forragem nos sistemas intensivos de produção, o solo deve estar devidamente corrigido e 

suprido com os demais macro e micronutrientes (BERNARDI e RASSINI, 2008).  

Segundo Taiz e Zeiger (2006), o boro é parte do grupo de nutrientes minerais 

importantes na armazenagem de energia e na integridade estrutural das plantas. Os autores 

salientam que, baseado nos critérios de mobilidade dentro da planta e translocação durante 

deficiências, este micronutriente é classificado como imóvel. 

Embora o papel preciso do boro no metabolismo vegetal não seja claro, evidências 

sugerem que ele desempenha funções no alongamento celular, na síntese de ácidos nucleicos, nas 

respostas hormonais e no funcionamento de membranas (SHELP, 1993). Cakmak e Römheld 

(1997) acrescentam que o boro está relacionado a muitos processos fisiológicos das plantas, tais 

como transporte de açúcares, síntese da parede celular, lignificação, estrutura da parede celular, 

metabolismo de carboidratos, metabolismo de RNA, respiração, e integridade da membrana 

plasmática. Entre as diversas funções, duas estão muito bem definidas: síntese da parede celular e 

integridade da membrana plasmática. 

Plantas deficientes em boro podem exibir uma variedade de sintomas. Um sintoma 

característico é a necrose preta de folhas jovens e gemas terminais, que ocorre normalmente na 

base da lâmina foliar. Os caules ficam anormalmente rígidos e quebradiços, a dominância apical 

pode ser perdida e tornar a planta altamente ramificada; entretanto, os ápices terminais dos ramos 

logo se tornam necróticos devido à inibição da divisão celular (TAIZ e ZEIGER, 2006). 

Para o desenvolvimento das gemas e das extremidades das raízes, Yamada (2000) expõe 

que o cálcio e o boro são nutrientes de fundamental importância. Sem eles, tanto as novas 

brotações como o crescimento de novas raízes são paralisados. O autor acrescenta que, em 

plantas nas quais o boro seja imóvel no floema, o desenvolvimento do sistema radicular em 

determinado local do solo necessita da presença boro e cálcio em teores adequados. 
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A absorção de boro pelas plantas depende somente da sua atividade (concentração e 

disponibilidade) na solução do solo. Esta, por sua vez, depende das reações de adsorção entre o 

boro e seus adsorventes no solo, tais como óxidos de ferro e alumínio, minerais de argila, matéria 

orgânica, hidróxido de magnésio e carbonato de cálcio (YAMADA, 2000). A adsorção do boro é 

diretamente proporcional ao pH, à temperatura e ao teor de materiais adsorventes, e 

inversamente proporcional à umidade do solo (GOLDBERG, 1997). 

Diversos estudos têm sido desenvolvidos para avaliar os efeitos da adubação na 

produtividade e na qualidade das forragens. Mazza et al. (2009) estudaram o efeito da adubação 

nitrogenada na produtividade e composição química do capim-mombaça, constatando que a 

maior dose de adubação com N (510 kg ha-1 de N) proporcionou aumento de até 30 vezes na 

produção de matéria seca em relação à testemunha (sem adubação nitrogenada). Os autores ainda 

relataram que a adubação com N na pastagem gerou aumentos lineares na produtividade, e no 

teor e na produção de proteína bruta (PB), que passou de 45 para 1279 kg ha-1 de PB, da 

testemunha para a maior dose de N, respectivamente. 

Alencar et al. (2013) avaliaram a produtividade e o teor de matéria seca em seis 

gramíneas irrigadas de quatro espécies (Xaraés, Marandu, Mombaça, Tanzânia, Pioneiro e 

Estrela), sob várias doses de N (100; 300; 500 e 700 kg ha-1 ano-1), nas estações do ano (outono-

inverno e primavera-verão). Os autores observaram que a adubação nitrogenada surtiu efeito 

significativo sobre o teor de massa seca e a produtividade em todas as forrageiras, de acordo com 

a época do ano, e que as forrageiras apresentaram respostas diferentes entre si no período de 

primavera/verão. Os autores relataram efeito linear e crescente do N sobre a produção, 

indicando que a dose para a máxima produtividade não foi atingida. Martuscello et al. (2006) 

também observaram efeito positivo da adubação nitrogenada sobre a produção de matéria seca 

em plantas de capim-massai (Megathyrsus maximus - Syn. Panicum maximum). 

Fabricio et al. (2010) avaliaram os efeitos de cinco doses de N (0, 50, 100, 150 e 200 kg 

ha-1), duas doses de P2O5 (96 e 30 kg ha-1) e duas doses de K2O (170 e 143 kg ha-1) em Panicum 

maximum (Syn. Megathyrsus maximus) cv. Tobiatã irrigado, concluindo que a elevação da adubação 

nitrogenada aumentou a produção de MS e os teores de PB, embora o mesmo não tenha sido 

observado para a produtividade de MS em relação às doses de P e K. 

Oliveira et al. (2006) estudaram a importância de cada micronutriente, da fonte de 

fertilizante e da forma de aplicação sobre a produção de forragem irrigada dos capins Marandu 

(Urochloa brizantha - Syn. Brachiaria brizantha cv. Marandu) e Tanzânia (Megathyrsus maximus - Syn. 

Panicum maximum), observando que a fertilização com micronutrientes não influenciou a 
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produção de matéria seca da forragem. As deficiências de micronutrientes, principalmente de B e 

de Zn, começaram a aparecer dez meses após a instalação do experimento. 

Na maioria dos trabalhos consultados, os autores relatam resultados lineares de 

produtividade em relação às doses de N (ALEMAN et al., 2016; FABRICIO et al., 2010; 

GALINDO et al, 2018; MARTUSCELLO et al., 2006), indicando que a produtividade máxima 

não foi atingida e justificando estudos com doses maiores, sem limitações causadas por outros 

nutrientes. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A seguir descreve-se os procedimentos gerais adotados no desenvolvimento desta 

pesquisa, para facilitar o entendimento dos próximos capítulos. A descrição foi elaborada em 

ordem cronológica, seguindo o contexto do projeto. 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EXPERIMENTAL E DOS TRATAMENTOS 

O experimento foi conduzido na área experimental da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), em Piracicaba/SP entre agosto de 2017 e agosto de 2018, 

(latitude 22º 42’ 14” S; longitude 47º 37’ 21” O; altitude de 569 m). Previamente, no mesmo local, 

foi conduzido experimento com o mesmo capim (Megathyrsus maximus cv. Mombaça) entre 

fevereiro de 2016 e fevereiro de 2017. Segundo a classificação de Köppen-Geiger, o clima da 

região é do tipo subtropical úmido (Cwa), com verão quente, úmido e inverno seco, com 

temperatura média inferior a 18ºC no mês mais frio e superior a 22ºC no mês mais quente 

(KOTTEK et al., 2006). 

Foi escolhida a forrageira tropical Megathyrsus maximus (Syn. Panicum maximum Jacq.) cv. 

Mombaça. O experimento foi iniciado após o corte de uniformização em todas as parcelas, 

adotando a altura de corte de 0,30 m. Os cortes seguintes foram feitos em ciclos de 28 dias 

durante o período de primavera e verão, e de 40 dias nas estações de outono e inverno. Durante 

um ano foram avaliados 11 ciclos de rebrota. 

A cultura foi implantada entre Novembro e Dezembro de 2015, em parcelas de 8 m x 11 

m, totalizando 4 parcelas, com área total de 440 m² (Figura 1). A área experimental foi irrigada 

por aspersão convencional, com aspersores setoriais para individualizar a irrigação dos blocos.  
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Figura 1. Croqui da área experimental, Piracicaba/SP, 2017. 

 

3.2. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE DE DADOS 

O experimento foi conduzido sob delineamento estatístico de blocos ao acaso em 

esquema fatorial 3 x 4, com quatro doses de nitrogênio e três doses de boro (totalizando 12 

tratamentos), e quatro repetições.  

Durante o período experimental, foram avaliadas adubações boratadas (B1, B2 e B3) e 

nitrogenadas (N1, N2, N3 e N4), fracionadas com ureia e ácido bórico, imediatamente após cada 

ciclo de crescimento. Na adubação boratada, foram adotados os níveis de 0, 2 e 4 kg ha-1 ano-1, e 

na adubação nitrogenada, 250, 500, 750 e 1000 kg ha-1 ano-1 (Figura 2). 
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Figura 2.  Croqui da casualização das doses de boro e nitrogênio nas parcelas experimentais, Piracicaba/SP, 2017. 

 

Os resultados receberam o recomendado tratamento estatístico com o emprego do Sisvar 

5.6 (FERREIRA et al., 2011). Os dados experimentais foram inicialmente submetidos à análise de 

variância (teste F), e nos casos de diferenças significativas entre tratamentos, foi efetuado o 

estudo de regressão polinomial (superfície de resposta) para as doses de nitrogênio e/ou boro.  

 

3.3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA DO SOLO 

O solo da área experimental é classificado como Nitossolo Vermelho Eutroférrico 

latossólico (SANTOS et al., 2013). A correção da acidez e nutrientes do solo foi baseada no 

critério de Raij et al. (1997), utilizando corretivos e fertilizantes necessários para atingir alto nível 

de fertilidade, exceto para nitrogênio e boro, cujos níveis foram definidos nos tratamentos a 

partir dos resultados da análise química e granulométrica do solo (Tabela 1). 
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Tabela 1. Análise química e granulométrica do solo da área experimental na camada de 0 – 20 

cm, 20 – 40 cm. Piracicaba/SP, Junho-2017.  

Camada pH P    K        Ca     Mg     H+Al      Al CTC Areia Silte 
Argil

a 
Boro 

(cm) CaCl2 mg dm-3 mmolc dm-3 mmolc 

dm-3 
(%) (%) (%) (Água quente) 

0 – 20 6,3 72 6,0   36      19        20 1 81 35,7 19,2 45,1 0,21 

20 – 40 5,9 31 5,1   29      12        28 0 74 29,3 18,7 52,0 0,23 

P = fósforo; K = potássio; Ca = cálcio; Mg = magnésio; H+Al = acidez potencial; Al = alumínio trocável;  
CTC = complexo de troca catiônica.   

 

3.4. IRRIGAÇÃO 

3.4.1. Sistema de irrigação 

A irrigação foi feita com um sistema de aspersão convencional, com espaçamento 11 m 

x 8 m (emissores x linhas). O sistema de irrigação foi composto por uma motobomba centrífuga 

Thebe modelo P-11/2 NR de 3,0 CV, quatro válvulas solenoides (Geva 75 1/8” 3W 24 VAC) e 

quatro válvulas Bermad S200 1”, um programador Galcon AC-4S 8056 220V (Figura 3) e 

aspersores setoriais NaanDanJain modelo 427B (Figura 4) com mecanismo setorial e bocal único 

de diâmetro 3 mm, instalados a 2 metros de altura e sustentados por mourões. 

O sistema de irrigação foi projetado de modo que os aspersores operassem a uma pressão 

de serviço de 300 kPa, com vazão teórica de 630 L h-1 L h-1. Possuiu um conjunto de filtros de 

tela, que eram limpos semanalmente, pois a água de irrigação utilizada na área experimental era 

oriunda do Rio Piracicaba e não recebia nenhum tratamento previamente à filtragem (Figura 5). 

A área foi irrigada em turno de rega fixo e com lâmina variável, em quantidade suficiente 

para que a umidade retornasse à capacidade de campo (ϴcc). Segundo o Boletim FAO 56 

(ALLEN et al., 1998), para pastagens em condições climáticas semelhantes às de Piracicaba, o 

máximo fator de depleção (f) é igual 0,60 (consumo de 60% da umidade da umidade contida 

entre a capacidade de campo – Ɵcc – e o ponto de murcha permanente – Ɵpmp). Em estudos de 

fertirrigação é importante garantir que não haja déficit hídrico; portanto, utilizou-se a curva de 

retenção de água no solo e dados climatológicos locais para determinar um intervalo seguro e 

checar a possibilidade de estresse por déficit hídrico. Tal intervalo foi definido com base na 

premissa de que a umidade do solo não cairia abaixo do limite de 40% da capacidade de água 

disponível - CAD (Consumo = 60% CAD). 
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Figura 3. Conjunto motobomba; válvulas solenoides e controlador do sistema de irrigação. Piracicaba/SP 2017. 

 

 

Figura 4. Aspersor setorial NaanDanJain, modelo 427B. Piracicaba/SP 2017. 

 

 

Figura 5. Filtro de tela usado no sistema de irrigação, antes e após a limpeza, Piracicaba/SP 2017. 
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3.4.2. Curva de retenção da água no solo 

Foram coletadas amostras indeformadas de solo a cada 10 cm de profundidade, até os 60 

cm, para elaboração da curva característica de retenção de água do solo e identificação da 

capacidade de água disponível (CAD). As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Física 

de Solos do Departamento de Engenharia de Biossistemas para elaboração das curvas.  

Em laboratório, as amostras foram saturadas e posteriormente submetidas a diferentes 

tensões (1, 2, 4, 10, 30, 50, 100, 500 e 1500 kPa), obtidas por meio mesa de tensão e de câmara de 

Richards, segundo o método descrito por Richards e Fireman (1943). A curva de retenção é 

apresentada na Figura 6. 

 

Figura 6. Curva de retenção de água no solo da área experimental- Piracicaba/2017. 

 

3.4.3. Manejo da irrigação 

Foi realizado o teste de uniformidade de distribuição da água (Figura 7) nos blocos 

experimentais, calculando o coeficiente de uniformidade Christiansen (CUC).   

O teste de uniformidade foi realizado em duas repetições, no início da manhã, com 

duração individual de 1 h, utilizando coletores de material plástico da marca Fabrimar, com forma 

geométrica tronco-cônica (diâmetro superior de 80 mm e altura de 102 mm). Os coletores foram 

dispostos com espaçamento de 1,3 m entre linhas e 1m entre coletores, totalizando 60 coletores 

na parcela. Os coletores das extremidades (vértices de um retângulo) foram posicionados a uma 

distância de 1,1 m dos aspersores (Figura 8). Como resultado, obteve-se CUC de 85% e 80% para 

a primeira e a segunda repetições, respectivamente (Figura 8), concluindo-se que o sistema de 

irrigação apresentou boa uniformidade de aplicação (CUC  80%). 
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A seguir, foi realizado o teste de vazão do sistema, coletando-se a vazão diretamente nos 

bocais dos aspersores, com o auxílio de câmera de ar de pneu de bicicleta, balde e proveta 

graduada. O tempo utilizado para coleta foi de um minuto, com três repetições por teste. O 

volume médio coletado foi de 9,3 L em 60 segundos, resultando na vazão de 558 L h-1. Em cada 

parcela havia quatro aspersores setoriais, regulados para operação em um ângulo de 90º (2 

aspersores) e 180º (2 aspersores), cobrindo toda a área da parcela. Portanto, a vazão por parcela 

foi de 1674 L h-1. Como as parcelas tinham área de 88 m2, essa vazão correspondente a uma 

intensidade bruta de aplicação (Ia) de 19 mm h-1. Foram feitas medições de umidade do solo, 

antes e cerca de 12 h após a irrigação, e estimou-se uma intensidade líquida de aplicação (IaL) de 

17,1 mm h-1. Portanto, considerou-se tal valor como padrão para estabelecer os tempos de 

irrigação, de acordo com as necessidades da cultura. 

 

 

Figura 7. Teste de uniformidade de aplicação de água nos blocos, Piracicaba/SP, 2017. 
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Figura 8. Croqui do teste de uniformidade (CUC) nos blocos, Piracicaba/SP, 2017. 

 

O manejo da irrigação nas parcelas experimentais foi realizado por meio do 

monitoramento da umidade do solo na zona radicular. Foram instalados dois conjuntos de 

tensiômetros, cada um composto por 3 tensiômetros instalados nas profundidades de 15, 30 e 45 

cm (Figura 8). As leituras dos tensiômetros foram realizadas em intervalos de quatro dias, com 

um tensímetro digital. 

 

 

Figura 9. Bateria de tensiômetros e leitura com tensímetro digital, Piracicaba/SP 2017. 

 

A lâmina d’água de irrigação foi determinada a partir da leitura de dados dos 

tensiômetros. Com as médias das leituras do potencial matricial (Ψm) em cada camada e a curva 

característica de retenção de água, calculou-se a lâmina d’água média necessária para elevar a 
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umidade de todo o perfil do solo (0-60 cm) à capacidade de campo. A lâmina de irrigação (LI) 

aplicada durante o experimento foi determinada da seguinte forma: 

𝐿𝐼 =  (𝜃𝑐𝑐 − 𝜃𝑎)  𝑍  

Em que: 

LI – lâmina d’água aplicada a cada irrigação, em mm; 

cc – umidade volumétrica na capacidade de campo, em cm3 cm-3; 

a –  umidade volumétrica atual, em cm3 cm-3; 
Z - profundidade efetiva do sistema radicular, em mm. 
 

A umidade à capacidade de campo (θcc) foi considerada como a umidade 

correspondente ao valor de Ψm = 0,1 bar (BENEVENUTE et al., 2016. A profundidade efetiva 

do sistema radicular foi Z = 600 mm. O tempo de irrigação (Ti), em cada evento, foi 

determinado por meio da razão:  

Ti =
  LI   

  𝐼𝑎𝐿  
  

Em que: 

Ti – Tempo de irrigação, em h; 
LI – lâmina líquida de irrigação, em mm; 
IaL – intensidade líquida de aplicação, em mm h-1; 
 

O tempo de irrigação (Ti) e a consequente lâmina d’água aplicada foram variáveis, de 

acordo com o consumo de água do capim mombaça. 

 

3.5. CICLOS DE CORTE E CRESCIMENTO 

O ciclo de cultivo do Mombaça iniciou-se no dia 11 de agosto de 2017 e o experimento 

foi finalizado no mesmo mês do ano seguinte. No período de 1 ano, foram analisados 11 ciclos 

de crescimento e corte, cuja duração individual de acordo com a estação, sendo 28 dias no 

período de primavera/verão e 40 dias no período de outono/inverno (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Datas e períodos de cortes durante o período experimental. Piracicaba/SP, 2017/2018. 

Ciclos Duração Estação 

1º 11/08 a 20/09/2017 Inverno 

2º 20/09 a 18/10/2017 Primavera 

3º 18/10 a 15/11/2017 Primavera 

4º  15/11 a 13/12/2017 Primavera 

5º 13/12 a 10/01/2018 Verão 

6º 10/01 a 07/02/2018 Verão 

7º 07/02 a 07/03/2018 Verão 
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8º 07/03 a 04/04/2018 Outono 

9º 04/04 a 14/05/2018 Outono 

10º 14/05 a 23/06/2018 Inverno 

11º 23/06 a 02/08/2018 Inverno 

3.6. ANÁLISE DE PRODUÇÃO 

Foram realizadas amostragens mensais para avaliação da produção de matéria seca e sua 

relação com alguns índices biométricos. Para tanto, foram utilizados o índice de área foliar (IAF), 

a interceptação luminosa do dossel forrageiro (IL), a altura de plantas (AP) e a produção de massa 

seca da parte aérea (MS) em cada ciclo de rebrota. O crescimento foi avaliado por meio do IAF e 

da altura do dossel forrageiro. A interceptação luminosa foi medida com o auxílio de um medidor 

LAI 2000® (Figura 10).  

Os cortes foram feitos a cada ciclo de crescimento, após a coleta da parte aérea das 

plantas, e seguiram o mesmo procedimento do corte de uniformização, logo após a retirada das 

amostras de biomassa da parte aérea, utilizadas para as avaliações. Tal como adotado para o corte 

de uniformização, a altura de corte foi padronizada em 30 cm. 

 

 
Figura 10. Aparelho LAI-2000®, Plant Canopy Analyzer LI-COR, utilizado na medição de interceptação luminosa. 
Piracicaba/SP, 2017-2018. 

 

O acúmulo de biomassa na parte aérea das plantas foi obtido por meio do corte de 

amostras, utilizando-se um quadrado amostrador com área de 0,25 m2 (0,5 m x 0,5m). O 

quadrado foi lançado aleatoriamente nas parcelas experimentais, coletando-se a forragem 

presente no seu interior até a altura preestabelecida para o resíduo, com quatro repetições por 

tratamento. O procedimento de coleta foi repetido a cada ciclo de corte. Após a retirada das 

amostras foi feito o corte da forragem em toda a área experimental, com o auxílio de uma 
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roçadeira costal (Figura 11) mantendo a mesma altura do resíduo, retirando-se das parcelas a 

forragem cortada. 

 

 

Figura 11. Corte das plantas na altura do resíduo, Piracicaba/SP 2017-2018. 

 

 A altura das plantas foi obtida com o auxílio de uma trena graduada em cm, medindo-se 

a partir do solo até a altura do relvado (última folha expandida), realizando-se três amostragens 

por tratamento (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Medição da altura do dossel forrageiro com a régua graduada, Piracicaba/SP 2017. 

 

A forragem recém-coletada no campo foi pesada, retirando-se uma subamostra de massa 

verde para determinação da percentagem de matéria seca, colocando-a em uma estufa de 

a b c
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ventilação forçada a 65ºC por período indeterminado, até atingir peso constante. Após este 

procedimento, estimou-se a porcentagem de matéria seca das frações e a produtividade de 

forragem do capim-mombaça (kg ha-1 de MS). 

3.7. PRODUTIVIDADE DE ÁGUA 

A partir das lâminas de irrigação aplicadas e da produção de matéria seca obtida em cada 

ciclo de corte, foi calculada a produtividade da água (PA), por meio da razão entre a massa seca 

acumulada da parte aérea e o consumo de água durante o experimento, conforme equação 1. 

 

PA= 10 PTF (P + I)      (1) 

Em que: 

PA – Produtividade de água, em kg m-3; 

PTF – Produtividade total de forragem, em kg ha-1 de matéria seca; 

P+I – Precipitação pluvial e Irrigação, em mm. 
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4. PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE DE ÁGUA DE MEGATHYRSUS MAXIMUS CV. 

MOMBAÇA SOB DOSES DE NITROGÊNIO E BORO 

 

RESUMO 

A produção com animais ruminantes é baseada, principalmente, no fornecimento de 
forragens cultivadas ou nativas. Nos países com clima tropical e subtropical, as pastagens têm sido a 
forma de alimentação com melhor relação benefício-custo. Consequentemente, a produtividade 
animal depende da produtividade das pastagens, e as melhorias feitas em seu manejo refletem nos 
resultados de tais sistemas produtivos. Técnicas de intensificação como pastejo rotacionado, correção 
de fertilidade, adubação e irrigação podem levar a mudanças significativas na capacidade produtiva. 
Entretanto, há interação entre fatores produtivos como a adubação e a disponibilidade de água no 
solo. Por isso, é necessário utilizar os recursos produtivos de modo racional, afim de obter os 
melhores resultados possíveis. Nesse sentido, este trabalho teve por objetivo avaliar a produtividade 
de forragem e a produtividade da água do capim Mombaça (Megathyrsus maximus – Syn. Panicum 
maximum) irrigado por aspersão e sob diferentes combinações de adubação com nitrogênio e boro, em 
vários ciclos produtivos. O experimento foi desenvolvido em Piracicaba-SP (Latitude 22º 42’ 14,6” 
Sul; Longitude 47º 37’ 24.1” Oeste; Altitude de 569 m), no período entre 11 de agosto 2017 e 2 de 
agosto 2018. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com esquema fatorial 
4 x 3 x 11, com quatro repetições. Os tratamentos referiram-se às combinações de: (i) quatro doses de 
adubação nitrogenada (22,7; 45,5; 68,2 e 90,9 kg ha-1 ciclo-1); (ii) três doses de adubação boratada (0; 
0,181; e 0363 kg ha-1 ciclo-1); e (iii) 11 ciclos de crescimento e corte de forragem. Durante o período 
experimental observou-se que ambos os nutrientes influenciaram positivamente a produção forrageira. 
Os ciclos tiveram forte influência na produção, com menor produtividade nos ciclos de inverno. A 
produtividade de água foi menor no inverno. 

Palavras-chave: Irrigação de pastagem; Megathyrsus maximus cv. Mombaça; Adubação com N e B; 
Eficiência de uso da água 
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Production and water productivity Megathyrsus maximus cv. ‘Mombaça’ under nitrogen 

and boron doses 

ABSTRACT 

Production with ruminant animals is based mainly on the supply of cultivated or native 
fodder. In countries with a tropical and subtropical climate, pastures have been the most cost-effective 
form of food. Consequently, animal productivity depends on pasture productivity, and improvements 
in management reflect the results of such production systems. Intensification techniques such as 
rotational grazing, fertility correction, fertilization and irrigation can lead to significant changes in 
productive capacity. However, there is an interaction between productive factors such as fertilization 
and water availability. Therefore, it is necessary to use productive resources rationally in order to 
obtain the best possible results. In this sense, this work aimed at evaluating the forage yield and the 
water yield of 'Mombasa' guinea grass (Megathyrsus maximus –Syn. Panicum maximum) sprinkler 
irrigated and under different nitrogen and boron fertilization combinations in various production 
cycles. The experiment was carried out in Piracicaba-SP (Latitude 22º 42 ' 14.6” South; Longitude 47º 
37' 24.1” West; Altitude 569 m), from August 11, 2017, to August 2, 2018. The experimental design 
used It was in blocks with a 4 x 3 x 11 factorial scheme, with four repetitions. The treatments referred 
to the combinations of: (i) four levels of nitrogen fertilization (22.7, 45.5, 68.2 and 90.9 kg ha-1 cycle-
1); (i) three levels of boron fertilization (0; 0.181; and 0363 kg ha-1 cycle-1); and (iii) 11 cycles of 
forage growth and cuts. During the experimental period, it was observed that both nutrients positively 
influenced forage production. Cycles had a strong influence on production, with lower productivity in 
winter cycles. The water use efficiency was lower during the winter. 

Keywords: Pasture irrigation; Megathyrsus maximus cv. ‘Mombasa’; N and B fertilization; Water 
use efficiency  
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4.1. Introdução 

O Brasil possui extensas áreas com pastagens, e é um dos maiores produtores 

comerciais de gado do mundo (SILVA et al., 2009). Sua produção de bovinos é baseada em 

sistemas de pastoreio, especialmente pastos de gramíneas, pois é um meio menos oneroso de 

produzir proteína animal para consumo humano (FERNANDES et al., 2015).  

O baixo custo da produção de carne bovina e leite a pasto é devido a fatores climáticos 

que favorecem a produção de forragem em regiões tropicais e subtropicais. Uma das vantagens 

da produção pecuária baseada em pastagens é a capacidade dos ruminantes de transformar 

alimentos fibrosos, de valor nutricional relativamente baixo, em produtos para consumo humano 

(LIMA et al., 2018). Desta forma, nota-se a importância das pastagens para a produção de carne e 

leite. Todavia, geralmente as plantas forrageiras não recebem a adubação necessária para sua 

manutenção e perdem potencial produtivo ao longo dos anos, reduzindo sua qualidade e 

sofrendo degradação (BENNETT et al., 2008). Por isso, cerca de 70% das áreas de pastagens 

brasileiras apresentam algum grau de degradação (CHERUBIN et al., 2016), o que afeta seu valor 

nutritivo e contribui negativamente para a eficiência do sistema, prejudicando o desempenho 

animal (LIMA et al., 2018). 

 Atualmente aumentou a competição pelo uso da terra entre os usos pecuário e agrícola, 

na busca por melhor retorno sobre o capital investido. Assim, buscam-se tecnologias 

complementares de produção para integrar benefícios aos sistemas produtivos (GALINDO et al., 

2018). O uso de fertilizantes pode aumentar significativamente a produção de forragem, a taxa de 

lotação animal e o ganho de peso ou a produtividade de leite por vaca, resultando no aumento da 

produção de carne e leite por unidade de área.  

A fertilidade do solo pode ser melhorada por meio da correção da acidez e da adubação 

do pasto. A adubação com nitrogênio é a mais significativa em termos de ganhos na produção de 

forragem (COBLENTZ et al., 2017). Sua aplicação é de fundamental importância para a 

manutenção da produtividade e sustentabilidade do pasto, e sua deficiência é um fator importante 

para desencadear o processo de degradação. Além disso, o pH do solo deve ser corrigido e os 

demais macro e micronutrientes, fornecidos em quantidade adequada, para que a adubação com 

N possa maximizar a produção de forragem em sistemas de produção intensiva 

(HAJIGHASEMI et al., 2016).  

Várias espécies e cultivares de forrageiras são utilizadas em pastagens no Brasil. O 

gênero Urochloa (Syn. Brachiaria) é dominante no País, representando 50% das pastagens do país 

devido a sua notável adaptabilidade e produtividade em condições de clima tropical 

(DEMARCHI et al., 2016). Entretanto, as forrageiras do gênero Megathyrsus (Syn. Panicum) 
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vem ganhando espaço, devido alto potencial produtivo do gênero aliado à necessidade de 

aumentar a produtividade animal e das pastagens.  

Dentre as espécies desse gênero, o Megathyrsus maximus (Syn. Panicum maximum) cv. 

Mombaça, ou simplesmente capim Mombaça, é amplamente utilizado em áreas de produção 

intensiva. Apresenta um dos maiores potenciais conhecidos para produção de matéria seca (MS) 

em ambientes subtropicais e tropicais com alta produção foliar e alto valor nutricional, fatores 

que possibilitam a obtenção de um desempenho animal superior (FERNANDES et al., 2014). 

O manejo adequado da pastagem pode aumentar a eficiência de uso da forragem, 

resultando em melhor estrutura do dossel e valor nutritivo (PEREIRA et al., 2015; ANJOS et al., 

2016). Estratégias de manejo da pastagem, tais como a irrigação e a adubação, são muito 

importantes porque podem ajudar a fornecer aos animais um dossel forrageiro com maior 

qualidade e quantidade nutricional. 

Para o nitrogênio (N), pesquisas recentes em pastagens irrigadas têm demonstrado 

resultados satisfatórios com o uso do mesmo em doses de 0 a 100 kg ha-1 ciclo-1 (MAGALHÃES 

et al., 2012; GOMES et al., 2015a; GOMES et al., 2015b; SANCHES et al., 2017). 

Nas adubações nitrogenadas e boratadas foram utilizados ureia e ácido bórico, aplicados 

de modo fracionado a cada ciclo de crescimento e corte, segundo os tratamentos propostos. O 

parcelamento das doses de fertilizantes nitrogenados é recomendado para minimizar as perdas 

por volatilização e lixiviação, para obter melhor aproveitamento pela planta e obter taxas de 

acúmulo mais uniformes (SILVA et al., 2013). A disponibilidade imediata de nitrogênio após o 

pastejo melhora o perfilhamento e aumenta o índice de área foliar, o que possibilita um melhor 

estande e favorece as forrageiras, em detrimento das plantas invasoras (ALENCAR et. al., 2010). 

Com relação à adubação com boro (B), apesar de recomendada a sua aplicação em 

pastagens para manutenção da fertilidade, poucos são os produtores que adotam o uso e faltam 

informações sobre tal nutriente em pesquisas no campo.  

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção da matéria seca e a 

produtividade de água do capim Mombaça irrigado sob diferentes níveis de adubação com N e B 

nas condições ambientais de Piracicaba, SP. 

 

4.2. Material e métodos 

O experimento desenvolvido na área experimental do Departamento de Engenharia de 

Biossistemas da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP, em 

Piracicaba-SP (Latitude 22º 42’ 14.6” Sul e Longitude 47º 37’ 24.1” Oeste, Altitude de 569 m) no 
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período entre 11 de agosto 2017 e 2 de agosto 2018.  

Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Cwa – subtropical ou 

tropical de altitude, apresentando temperatura mínima média superior a 18ºC no mês mais frio e 

superior a 22ºC no mês mais quente, verões quentes e concentração das chuvas nos meses de 

primavera e verão (PEREIRA et al., 2016). Durante o período experimental a precipitação pluvial 

acumulada foi de 1133 mm e a suplementação de água por irrigação foi de 436,9 mm. Na Figura 

13 pode-se ver a distribuição temporal das chuvas, das irrigações, da umidade relativa média do ar 

e das temperaturas média e mínima ocorridas durante o experimento. 

 

 

Figura 13. Valores de chuva (mm), irrigação (mm) temperatura média (ºC), temperatura mínima (ºC) e umidade 
relativa do ar (%) durante o período experimental de 11 de agosto de 2017 a 02 de agosto de 2018, 
Piracicaba/SP.  

Legenda: UR% - umidade relativa do ar (%); Tmed – temperatura média do ar (ºC); Tmin – 
temperatura mínima do ar (ºC).  

 

O solo da área experimental é classificado como Nitossolo Vermelho Latossólico 

Eutroférrico (WEIL; BRANDY, 2016). No mês anterior ao início do experimento, foi realizada a 

correção do pH com aplicação de calcário dolomítico na dosagem de 4 Mg ha-1, e adubação de 

base para obtenção de alta fertilidade do solo, segundo critérios estabelecidos por Raij et al. 

(1997). Ambas as operações foram baseadas na análise química de macro e micronutrientes 

(Tabelas 3 e 4). 
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Dias após o início do experimento (DAIE)

Chuva (C) Irrigação (I) UR % Tmed Tmin

Inverno Inverno
C = 79,5 mm

I =237,8 mm

Tmin = 3,6ºC

Primavera
C = 382,3 mm

I = 81,8 mm

Tmin = 13ºC

Verão
C = 497,5 mm

I = 39,7 mm

Tmin = 16,3ºC

Outono
C = 173,7 mm

I = 77,6 mm

Tmin = 10,3ºC
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Tabela 3. Análise química de macronutrientes e granulométrica do solo da área experimental na 
camada de 0-20 cm, 20-40 cm. Piracicaba/SP, 2017. 

Camada pH P   K      Ca        Mg    H+Al    Al CTC Areia Silte Argila 

(cm)  CaCl2 mg dm
-3

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

 -------------------
 

---------- (%) ---------- 

0 – 20 5,7 37 0,38 3,0       1,8      2,0 0,0 7,18 35,7 19,2 45,1 

0 – 40 5,6 31 0,35 3,0       1,5      2,5 0,0 7,35 29,3 18,7 52,0 

P = fósforo; K = potássio; Ca = cálcio; Mg = magnésio; H+Al = acidez potencial; Al = alumínio trocável;  

CTC = complexo de troca catiônica.   

 

Tabela 4. Análise química de micronutrientes do solo da área experimental na camada de 0-20 
cm, 20-40 cm. Piracicaba/SP, 2017. 

Camada Cu Fe Zn Mn B MO 

(cm) ------------------------------ mg dm
-3

 ------------------------------ g dm
-3

 

0 – 20 4,2 19 3,9 54,0 0,2 23 

0 – 40 4,5 27 4,0 84 0,32 18 

 

A forrageira utilizada no experimento foi o capim Megathyrsus maximus cv. Mombaça 

cultivado durante um ano experimental, durante as estações de outono/inverno e 

primavera/verão.  

O experimento foi conduzido sob delineamento experimental em blocos casualizados 

em esquema fatorial 4 x 3 x 11, com quatro repetições. Os tratamentos foram combinações de 

três fatores: (i) quatro níveis de adubação nitrogenada (22,7; 45,5; 68,2 e 90,9 kg ha-1 ciclo-1); (ii) 

três níveis de adubação boratada (0; 0,181 e 0,363 kg ha-1 ciclo-1); (iii) 11 ciclos de crescimento e 

corte de forragem ao longo do ano. Nos 11 ciclos de cultivo, as doses de N foram de 250; 500; 

750 e 1000 kg ha-1 ano-1, e as doses de boro foram de 0; 2 e 4 kg ha-1 ano-1 (Tabela 5). 

 
Tabela 5. Tratamentos experimentais, Piracicaba/SP, 2017/2018. 

Tratamento 

Dose de N  Dose de B  

--------------------- (kg ha-1 ano-1) -------------------
---- 

N1B0   250 0 
N2B0   500 0 
N3B0   750  0 
N4B0 1000 0 

N1B1   250 2 
N2B1   500 2 
N3B1   750  2 
N4B1 1000 2 

N1B2   250 4 
N2B2   500 4 
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N3B2   750  4 
N4B2 1000 4 

 

A irrigação foi feita com um sistema de aspersão convencional fixo e automatizado, com 

espaçamento 11 x 8 m (emissores x linhas). A irrigação foi feita com turno de rega fixo e lâmina 

d’água variável a cada irrigação (tempo de irrigação variável), de acordo com o consumo de água 

das culturas, que foi aferido por meio de duas baterias com três tensiômetros em cada uma, 

instalados às profundidades de 15, 30 e 45 cm. 

A irrigação foi aplicada por aspersores de baixa vazão com dispositivo setorial (para 

restringir a irrigação em ângulo de 90º e 180º), operando cm pressão de serviço de 300 kPa e 

vazão de 0,558 m³ h-1. O sistema de irrigação tinha quatro aspersores por parcela experimental e 

intensidades de aplicação bruta e líquida (Ia) de 19 e 17,1 mm h-1, respectivamente.  

A lâmina de irrigação (LI) a ser aplicada foi determinada pela leitura correspondente nos 

tensiômetros (m, em bar) transformada em umidade volumétrica atual (ϴa - mm) por meio da 

equação da curva característica de retenção de água no solo, de acordo com a Equação 1: 

 

𝐿𝐼 =  (𝜃𝑐𝑐 − 𝜃𝑎)  𝑍        (1) 

Em que: 

LI – lâmina d’água aplicada a cada irrigação, em mm; 

cc – umidade volumétrica na capacidade de campo, emcm3 cm-3; 

a –  umidade volumétrica atual, em cm3 cm-3; 

Z - profundidade efetiva do sistema radicular, em mm. 
 

  O intervalo de irrigação previamente estabelecido foi de quatro dias, utilizando um fator 

de depleção de 0,6 (p = 0,6), isto é, a irrigação era feita de modo que o armazenamento de água 

no solo fosse sempre igual ou superior a 40% da capacidade de água disponível (ARM  0,4 

CAD; CAD = (cc - pmp) Z; Z = 600 mm). Considerou-se a umidade à capacidade de campo 

(θcc) como correspondente ao valor do potencial matricial Ψm = 0,1 bar (BENEVENUTE et al., 

2016). 

Os valores de umidade atual (ϴa) foram estimados por meio da curva de retenção de 

água no solo, obtida com o auxílio de mesa de tensão e extrator de Richards, no Laboratório de 

Solos e Qualidade da Água da ESALQ/USP e ajustada pela equação de Genuchten (VAN 

GENUCHTEN, 1980) (Equação 2): 

𝛳𝑎 = 0,2938 + [
(0,4934 - 0,2938)

[1+(0,113𝛹𝑚𝑎)1,3211]
0,2431] ; (R²=1,00 e P<0,01)  (2) 
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Em que: 

ϴa = umidade volumétrica atual, em cm³ cm-3; 
Ψma = potencial matricial atual de água no solo, em bar. 

 

Os ciclos de corte/coleta (CDC) foram fixos conforme as estações do ano, para o 

outono/inverno adotou-se ciclo de 40 dias após o corte (DAC) e para a primavera verão utilizou-

se de 28 DAC. A altura de resíduo (pós-corte) utilizada foi de 30 cm, conforme Simonetti et al. 

(2016). Ao final de cada ciclo foram coletados informações do crescimento final da planta por 

meio da altura do dossel forrageiro (ADF – metros) e o Índice de área foliar (IAF) ao final do 

mesmo, por meio do sensor Licor® 2000C.  

 Em laboratório, o capim Mombaça foi submetido a separação botânica (folha, colmo e 

material morto) em seguida, os parâmetros produtivos foram encaminhados  a estufa de 

circulação de ar forçado (65º por 72 h) e determinou-se a matéria seca da forrageira: PTF 

(produtividade total de forragem), PF (produção de folhas), PC (produção de colmos), PMM 

(produção de material morto).  

Para estimar o consumo de água e a produtividade da água (PA) das forrageiras, foi 

utilizado do total precipitado e irrigado durante o período experimental em cada ciclo, 

considerando assim em função do uso eficiente da água. Sendo calculado com a Equação 3: 

 

PA =  
PTF

10∗(P+I)
      (3) 

 

Em que: 

PA – Produtividade de água, em kg m-3; 
PTF – Produtividade Total de Forragem, em kg ha-1 de matéria seca; 
P+I – Precipitação pluvial e Irrigação, em mm. 
 

Os dados experimentais foram submetidos a análise de variância (p ≤ 0,05) e quando 

significativas as médias foram comparadas através do Teste Tukey (p ≤ 0,05) com auxílio da 

ferramenta estatística SISVAR Versão 5.6 (FERREIRA, 2011). 

 

4.3. Resultados e discussão 

Os resultados demonstraram que o capim Mombaça respondeu de forma linear às doses 

de nitrogênio (N) e os maiores valores médios de produtividade total de forragem (PTF) foram 

de 6; 5,8 e 5,6 Mg ha-1 para os tratamentos N4B1, N4B2 e N4B0, respectivamente (Tabela 6).  
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Os maiores acúmulos de matéria seca foram obtidos na maior dose de N aplicado (1000 

kg ha-1de N). Em valores acumulados (11 cortes), a PTF oscilou de 39,1 a 61,3 Mg ha-1 nos 

tratamentos sem aplicação de B (N1B0 e N4B0, +57%); de 34,2 a 66,2 Mg ha-1 na dose B1 

(N1B1 e N4B1, +94%) e de 38,7 a 64,2 Mg ha-1 na dose B2 (N1B2 e N4B2, +66%).  

A adubação é fundamental para o aumento da produção de biomassa, especialmente a 

nitrogenada (SILVA et al., 2013). A maioria das plantas forrageiras tropicais é altamente exigente 

em N, sendo esse o nutriente requerido em maior quantidade. 

 

Tabela 6. Produtividade total de forragem (PTF, Mg ha-1) de capim Mombaça em Piracicaba/SP 

nos anos 2017/2018 durante os 11 ciclos experimentais. 

Ciclos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Média Soma 

N1B0 1,7 Aa 2,3 Aa 3,8 Aa 3,3 ACa 5,9 Aa 5,8 Aa 4,9 Aa 6,6 Aa  2,1 Aa 1,8 Aa 0,9 Aa 3,6 FG 39,1 FG  

N2B0 2,1  Aab 5,2 Aab 4,9 Aab 6,3 ABCab 5,3 Aab 6,1 Aab 4,8 Aab 7,4 Aa 2,5 Aab 2,5 Aab 1,2 Ab 4,4 E 48,3 E 

N3B0 2,7 Aabc 3,7 Aabc 7,0Aabc 6,3ABCabc 6,5Aabc 7,6 Aab 6,2Aabc 8,4 Aa 2,5Aabc 2,2 Abc 1,0 Ac 4,9 DC 54,1 DC 

N4B0 3,2 Abc 6,0 Aabc 7,1Aabc 10,1 ABa 7,1Aabc 6,4Aabc 6,2Aabc 8,4 Aab 2,8 Abc 2,8 Abc 1,2 Ac 5,6 B   61,3 B 

N1B1 2,2 Aa 2,6 Aa 3,6 Aa 3,9 BCa 3,2 Aa 3,8 Aa 5,4 Aa 4,8 Aa 1,7 Aa 1,8 Aa 1,2 Aa 3,1 G 34,2 G 

N2B1 2,2 Aa 3,6 Aa 5,1 Aa 4,7 ABCa 4,8 Aa 3,7 Aa 6,5 Aa 5,3 Aa 1,5 Aa 1,8 Aa 1,3 Aa 3,7 F 40,5 F 

N3B1 3,2 Abc 4,8 Aabc 7,1Aabc 10,3 Aa 5,2Aabc 4,4Aabc 8,2 Aab 6,9Aabc 2,1 Abc 2,2Abc 1,1 Ac 5,1 C 55,5 C 

N4B1 3,8Aabcd 7,0Aabcd 6,6Aabcd 9,7 ABa 6,3Aabcd 8,2Aabc 7,9Aabc 9,3 Aab 3,2Abcd 3,0 Abc 1,2 Ad 6,0 A 66,2 A 

N1B2 2,2 Aa 2,4 Aa 3,7 Aa 3,1 Ca 5,1 Aa 6,2 Aa 5,3 Aa 6,3 Aa 1,9 Aa 1,6 Aa 0,9 Aa 3,5 FG 38,7 FG 

N2B2 2,8 Aab 3,8 Aab 5,7 Aab 5,7 ABCab 5,1 Aab 7,9 Aa 6,4 Aab 7,6 Aa 2,6 Aab 2,1 Aab 0,9 Ab 4,6 ED 50,6 ED 

N3B2 2,5 Aab 4,1 Aab 6,0 Aab 5,7 ABCab 4,6 Aab 4,1 Aab 8,3 Aa 6,3 Aab 2,0 Ab 3,2 Aab 1,5 Ab 4,4 E 48,3 E 

N4B2 2,5 Abc 5,9 Aabc 5,8 Aabc 8,1 ABCab 6,4 Aabc 8,1 Aab 8,2 Aab 10,4 Aa 3,0 Abc 4,1 Abc 1,7 Ac 5,8 BA 64,2 BA 

Média 2,6 f 4,3 e 5,5 d 6,4 cb 5,5 d 6,0 c 6,5 b 7,3 a 2,3 f 2,4 f 1,2 g Média 
Geral 4,6 

Soma 31,1 f 51,4 e 66,4 d 77,2 cb 65,5 d 72,3 c 78,3 b 87,7 a 27,9 f 29,1 f 14,1 g 

Legenda:  N1, N2, N3 e N4: 250, 500, 750 e 1000 kg ha-1 de N; B0, B1 e B2: 0, 1 e 2 kg ha-1 de B. Cada tratamento 

corresponde à combinação de uma dose de N e uma de B.  

Médias seguidas pelas mesmas letras, maiúsculas na coluna e minúsculas nas linhas, não diferem entre si estatisticamente 

pelo teste Tukey (p< 0,05). 

 

Os resultados obtidos no presente trabalho corroboram os obtidos em outras pesquisas, 

nas quais foram observadas respostas crescentes de produtividade de forragem das forrageiras 

tropicais em resposta à adubação nitrogenada (ALENCAR et al., 2013; MUNARI-ESCARELA et 

al., 2017; IWAMOTO et al., 2014; SILVA et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2015; CASTAGNARA 

et al., 2011). O fornecimento de N tem sido um importante meio para aumento da produção de 

forragem no Brasil, pois na maioria das áreas cultivadas, os teores de nitrogênio no solo não 

atendem satisfatoriamente à necessidade das culturas (ROSADO et al., 2016). 

O boro está envolvido em muitos processos fisiológicos, que podem ser prejudicados 

tanto pela deficiência quanto pelo excesso (toxidez) do nutriente. No presente trabalho, o boro 

(B) apresentou efeito significativo sobre a produtividade total de forragem apenas quando se 

observa a média dos 11 cortes, ou a produção acumulada a cada estação. Seu efeito foi mais 
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notado nas doses mais altas de N, e a dose de 1 kg ha-1 de B surtiu o melhor efeito observado. 

Como a amostra inicial de solo apresentava valor da ordem de 0,26 mg dm-3, provavelmente tal 

concentração atendeu a demanda da forrageira por esse micronutriente na maior parte do 

experimento, devido à pequena necessidade para as plantas. 

Almeida et al. (2015) não observaram diferenças significativas com a aplicação de doses 

de B na produção de forragem de capim Mombaça, mas verificaram efeito significativo sobre a 

produção de sementes da forrageira. 

Ao longo dos ciclos é possível observar o aumento gradativo de PTF, iniciado no 

segundo ciclo (início da primavera) e estendendo-se até o oitavo ciclo (início do outono) (Tabela 

6). Depois ocorre uma queda brusca de produção nos ciclos seguintes. Quando se observa os 

dados climáticos (Figura 13), verifica-se a queda na temperatura mínima, que atingiu 3,6ºC no 

inverno, cessando ou reduzindo muito o crescimento da forrageira. O fenômeno da 

estacionalidade de produção em pastagens tropicais é apontado por vários autores como parte 

integrante da “entressafra” (GOMES et al., 2015b; MARTINS et al., 2015; REIS et al., 2017). O 

suprimento de água via irrigação não é capaz de mudar essa queda de produção, apenas atenuá-la. 

Comparando a PTF ocorrida nas estações do ano, nota-se que todos os tratamentos 

seguiram a mesma tendência, com maiores valores de PTF durante o período de primavera/verão 

e menores durante o outono/inverno (Figura 14 – a, b e c). 

 

 

Figura 14. Produtividade total de forragem (PTF, Mg ha-1) por estações do ano do capim Mombaça em 
Piracicaba/SP 2017/2018. a) PTF para doses de N na dose 0 kg ha-1 de B; b) PTF para as 4 doses de 
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N na dose 1 kg ha-1 de B; c) PTF para as 4 doses de N na dose 2 kg ha-1 de B; d) PTF geral dos 
tratamentos nas 4 estações do ano. 

Legenda: N1, N2, N3 e N4: 250, 500, 750 e 1000 kg ha-1 de N; B0, B1 e B2: 0, 1 e 2 kg ha-1 de B. 
Cada tratamento corresponde à combinação de uma dose de N e uma de B. 

Médias seguidas por mesma letra (estação do ano) não diferem entre si pelo teste de Tukey (p = 5%). 
 

Nas estações de outono e inverno, separadamente (Figura 14.d), a PTF geralmente ficou 

abaixo de 8 Mg ha-1. Considerando-se o período de outono/inverno, os valores extremos de PTF 

acumulada no período outono/inverno foram 11,6 e 21,8 Mg ha-1 de MS, obtidos com as doses 

de 250 e 1000 kg ha-1 ano-1 de N, respectivamente.  

Na primavera e no verão, separadamente, a PTF esteve sempre acima de 8 Mg ha-1, com 

valores acima de 20 Mg ha-1 em alguns tratamentos. Isto evidencia o comportamento estacional 

acentuado no outono/inverno. No período de primavera/verão, o menor e o maior valor de PTF 

foram de 16,6 e 23,4 Mg ha-1 de MS, obtidos com as doses de 250 e 1000 kg ha-1.  

Dentre os diversos desafios enfrentados pela pecuária brasileira um fator que merece 

atenção é a manutenção da oferta de pastagem em quantidade e qualidade o ano todo. Fatores 

como as condições climáticas e a disponibilidade de nutrientes no solo para o bom 

desenvolvimento das plantas são cruciais para a produção de forragem (ROMA et al., 2012). 

A sazonalidade da produção de forragem é um fator importante a ser considerado na 

pecuária intensiva. No Brasil, no período de seca, ocorre decréscimo de até 10% na produção de 

forragem, considerando o total anual (ALENCAR et al., 2010). Os resultados obtidos no 

presente trabalho indicam um decréscimo mais intenso da PTF entre primavera/verão e 

outono/inverno, sendo de 30% nos valores mínimos (16,6 e 11,6 Mg ha-1, respectivamente, na 

dose N1) e de 7% nos valores máximos (23,4 e 21,8 Mg ha-1, respectivamente, na dose N4). 

Percebe-se quedas mais acentuadas de PTF no tratamento N1 (250 kg ha-1 ano-1), 

indicando a importância da adubação nitrogenada na produção de forragem e na redução da 

estacionalidade de produção entre ambos os períodos citados. 

O incremento da produção apresentado na Figura 14 também evidencia a importância 

da adubação com N e B aliada à irrigação no aumento do potencial produtivo do capim 

Mombaça no período seco do ano, bem como o efeito da adubação. Nota-se que a PTF foi 

maior nas maiores doses de N, nas doses B1 e B2 (1 e 2 kg ha-1 de B, respectivamente).  

No outono, as diferenças de PTF entre os tratamentos N4 e N1 foram de 27% sem 

aplicação de B (B0 – 11 e 8 Mg ha-1 em N4B0 e N1B0, respectivamente), de 54% (13 e 6 Mg ha-1 

em N4B1 e N1B1, respectivamente), e de 38% em B2 (13 e 8 Mg ha-1, para N4B2 e N1B2, 

respectivamente). A resposta ao N aplicado foi menor na dose B0 e maior na dose B1, indicando 

um efeito conjunto de N e B na atenuação da estacionalidade e no aumento da oferta de 
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forragem. 

De modo similar, a análise da PTF no inverno mostra que as diferenças entre os 

tratamentos N4 e N1 foram de 43% sem aplicação de B (B0 – 7 e 4 Mg ha-1, respectivamente), 

38% em B1 (8 e 5 Mg ha-1, respectivamente) e 50% em B2 (8 e 4 Mg ha-1, respectivamente). A 

resposta ao N aplicado foi menor em B0 e maior em B2, indicando interação entre N e B. 

O manejo da fertilidade do solo, a prática da adubação, o conhecimento das exigências 

nutricionais, os efeitos da irrigação e do clima são fatores de grande importância para a prática do 

manejo de pastagens, que se reflete na maior ou menor produção de forragem (Dias Filho, 2011).  

Embora as diferenças percentuais de PTF tenham sido similares no outono e no 

inverno, as diferenças em valores absolutos caíram, evidenciando o efeito da temperatura mínima 

do ar sobre esse parâmetro. 

A oscilação estacional na produção de massa seca (MS) de plantas forrageiras ao longo 

do ano influencia a disponibilidade de forragem e modifica seu valor nutritivo, dificultando o 

equilíbrio entre oferta e qualidade nutricional. Desta forma, estratégias para minimizar esse 

fenômeno devem ser consideradas com a finalidade de aumentar a eficiência dos sistemas de 

produção com forrageiras tropicais.  

No experimento, o uso combinado da irrigação e de altas doses de N surtiu efeitos 

positivos, evidenciado em expressivos acúmulos de matéria seca no outono/inverno, da ordem 

de 18 a 20 Mg ha-1. Em sistemas extensivos este é o limite superior da produção anual de 

forragem, que é ainda mais baixa em pastagens degradadas ou em estágios de degradação 

(BENDITO et al., 2017). 

Sanches et al. (2019) analisaram o aporte de água por chuva e irrigação (C + I) em 

experimento com capim Mombaça, comparando a evapotranspiração de referência (ETo, método 

FAO 56) e a evapotranspiração de cultura (ETc) medida em lisímetros de pesagem, em 

experimento para a determinação dos coeficientes de cultura (Kc) da forrageira, em área próxima 

à do presente experimento. No presente experimento utilizou-se o trabalho desses autores para 

estimar a ETc do capim Mombaça e compará-la à disponibilidade hídrica. Os resultados obtidos 

mostraram a ocorrência de déficit hídrico e necessidade de irrigação no inverno, conforme Tabela 

7.  

No outono, os valores de C+ I e ETc foram muito próximos e nas demais estações 

(primavera e verão), os valores de C + I superaram os respectivos valores de ETc, e que os 

valores acumulados de C + I (1569,9 mm) também foram superiores à ETc acumulada (1336,3 

mm). Entretanto, houve vários períodos curtos de déficit hídrico, mostrando que, apesar de ser 

uma região de clima úmido, houve períodos curtos (veranicos) e longos (seca) de déficit hídrico. 
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Os resultados apresentados na Tabela 7 indicam que a irrigação pode surtir efeito 

positivo, mesmo em regiões úmidas, e que o planejamento da irrigação não deve ser feito com 

base em dados climáticos acumulados por estação ou por mês, mas em intervalos menores. 

 

Tabela 7. Valores de chuva, irrigação e evapotranspiração durante o período 

experimental, Piracicaba/SP, 2017/2018. 

 Volume acumulados no período (mm) 

 Chuva (C) Irrigação (I) C + I ETo FAO56 ETc Estações* ETc média* 

Inverno 79,5 237,8 317,3 353,7 389,1 378,5 

Primavera 382,3 81,8 464,1 365,2 347,0 390,8 

Verão 497,5 39,7 537,2 330,7 370,3 353,8 

Outono 173,7 77,6 251,3 240,6 259,9 257,5 

Total 1133,0 436,9 1569,9 1290,2 1336,3 1380,6 

 Volume médios diários (mm) 

 Chuva Irrigação C + I EToFAO56 ETcEstações* ETcmédia * 

Inverno 0,7 1,9 2,6 2,9 3,2 3,1 

Primavera 4,6 1,0 5,6 4,3 4,1 4,7 

Verão 5,9 0,5 6,4 3,9 4,4 4,2 

Outono 2,6 1,2 3,8 3,6 3,9 3,8 

MG 3,4 1,1 4,6 3,6 3,8 3,9 

* Valores estimados a partir de Sanches et al. (2019). 

 

Os dados médios botânicos obtidos no experimento e discriminados por estação e por 

tratamento de adubação são apresentados na Tabela 8. As estações influenciaram 

significativamente os resultados de todos os parâmetros biométricos e os menores valores foram 

obtidos no inverno. No outono, a PTF foi inferior à do verão e a percentagem e colmos foi 

superior à da primavera e do verão, indicando redução na oferta e na qualidade da forragem.  

Considerando o peírodo de outono/inverno, as reduções na produção total de forragem 

(PTF) e da percentagem de folhas (PF) na forragem indicam a queda da disponibilidade e da 

qualidade da forragem, bem como a necessidade de maior suplementação na alimentação dos 

animais durante essa estação. 

Ainda na Tabela 8, os tratamentos de adubação causaram diferencas significativas 

apenas sobre a PTF, sem efeito sobre as percentagens de folhas (PF), colmos (PC) e material 

morto (MM). O nitrogênio e o boro não surtiram efeito positivo sobre o percentual de folhas, 

mas geraram acréscimo na PTF. Houve efeito interativo de N e B sobre PTF nas doses N2 a N4. 

O efeito positivo do B foi sentido na dose N4 (1000 kg ha-1 de N), e o tratamento N4B1 (1000 kg 

ha-1 de N; 1 kg ha-1 de B) resultou no maior valor de PTF em todo o experimento.  

Em geral, no período de primavera e verão, a participação de material morto foi inferior, 

em comparação às estações de outono e inverno. Segundo Moreira et al. (2009), a renovação de 

tecidos é acentuada no período chuvoso, elevando tanto o nascimento quanto a mortalidade de 
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perfilhos. Entretanto, no fim do período chuvoso, há uma maior tendência de acúmulo de 

material morto, já que a capacidade de renovação de folhas e perfilhos passa a ser limitada pela 

condição ambiental, tanto pela precipitação pluvial quanto pela radiação. 

 
Tabela 8. Dados médios de produtividade total de forragem (PTF), produção de folhas (PF), 

produção de colmos (PC), índice de área foliar (IAF) e produtividade da água (PA) de capim 

Mombaça, discriminados por estação e por tratamento de adubação. Piracicaba/SP, 2017/18. 

Estação 
PTF 

(kg ha
-1

) 

PF PC MM PA 

(kg m
-3

) ------------------- (%) ------------------- 

Inverno   6.159    C 67,8 C 23,4 A 8,8 B 1,94 B 

Primavera 16.214,2 AB 89,9 B   8,2 B 1,9 A 3,49 A 

Verão 18.004,3 A   91,5 AB   7,4 B 1,0 A 3,35 A 

Outono   9.642,8 BC   60,8 BC 34,5 A 4,6 A 3,84 A 

      

Fertilizantes 
PTF 

(kg ha
-1

) 

PF PC MM PA 

(kg m
-3

) ------------------- (%) ------------------- 

N1B0 38.873,3  FG 77,1 A 19,8 A 3,1 A 2,48 A 

N2B0 48.233,0  E 80,4 A 15,8 A 3,8 A 3,07 A 

N3B0 53.988,2  CD 78,3 A 17,5 A 4,2 A 3,44 A 

N4B0 61.335,3  B 77,6 A 17,9 A 4,5 A 3,91 A 

N1B1 34.170,3  G 78,9 A 15,8 A 5,3 A 2,18 A 

N2B1 40.414,8  F 81,4 A 15,7 A 2,9 A 2,57 A 

N3B1 55.357,1  C 78,1 A 17,5 A 4,4 A 3,53 A 

N4B1 66.203,6  A 82,8 A 14,1 A 3,1 A 4,22 A 

N1B2 38.707,7  FG 72,9 A 19,5 A 7,6 A 2,47 A 

N2B2 50.415,1  DE 79,5 A 16,3 A 4,3 A 3,21 A 

N3B2 48.295,0  E 79,5 A 17,9 A 2,6 A 3,08 A 

N4B2 64.249,9  AB 82,1 A 15,1 A 2,8 A 4,09 A 

Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas na coluna, não diferem entre si estatisticamente pelo teste Tukey (p< 0,05). 

 

Com relação à produtividade da água (PA), não houve efeito significativo da adubação 

com N e B, mas as estações afetaram esse parâmetro. O mais baixo valor de PA ocorreu no 

inverno (1,94 kg m-3), cerca de 40 a 50% inferior à PA das demais estações. Tal fato evidencia a 

importância de estratégias como a sobressemeadura de forrageiras hibernais no outono, a fim de 

aumentar a oferta de forragem e a produtividade da água em pastagens irrigadas. 

 

4.4. Conclusões 

O nitrogênio influenciou positivamente a produtividade do capim Mombaça, que 

oscilou entre 34,2 e 66,2 Mg ha-1. A maior produtividade foi obtida com a maior dose de N 

(1000 kg de N ha-1 ano-1). 
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Houve efeito interativo entre nitrogênio e boro, especialmente sobre a produtividade 

total de forragem e na mais alta dose de N. 

O capim Mombaça apresentou forte flutuação produtiva ao longo dos ciclos, e o 

período outono/inverno influenciou negativamente a oferta de forragem em comparação ao 

período de primavera/verão. 

A irrigação reduziu os efeitos da sazonalidade, mas não foi capaz de eliminar tais efeitos 

no período de outono/inverno. 

A menor produtividade de água ocorreu no inverno com 1,94 kg m-3 água 

disponibilizado, enquanto que as demais estações estiveram acima dos 3 kg m-3. 
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5.  CRESCIMENTO DE CAPIM MOMBAÇA IRRIGADO E SOB DIFERENTES DOSES 

DE N E B, EM FUNÇÃO DO ACÚMULO DE GRAUS-DIAS 

RESUMO 

 Umas das dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais em sistemas de pastejo 
rotacionado é definir a entrada e saída de animais em um sistema de produção a pasto controlando 
altura de resíduo com o ajuste de uma carga animal. Várias técnicas têm sido utilizadas para isto, 
principalmente para medição da oferta de forragem em função da altura do dossel forrageiro. 
Entretanto, demandam um frequente trabalho de medição de altura, que possivelmente pode ser 
reduzido ou eliminado por meio de modelos agrometeorológicos que utilizam correlações entre dados 
climáticos e a produção de forragem. Assim, neste trabalho objetivou-se avaliar as correlações 
existentes entre o acúmulo de graus-dias de desenvolvimento (GDD), altura do dossel forrageiro 
(ADF), índice de área foliar (IAF) e o número de dias do ciclo para Megathyrsus maximus (Syn. Panicum 
maximum) cv. Mombaça irrigado, com diferentes combinações de nitrogênio e boro em diferentes 
ciclos de rebrota. O experimento foi desenvolvido em Piracicaba-SP (Latitude 22º 42’ 14.6” Sul; 
Longitude 47º 37’ 24.1” Oeste; Altitude de 569 m; clima CWa – subtropical ou tropical de altitude), 
entre agosto 2017 e agosto 2018. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados 
em esquema fatorial 3 x 4 x 11, com quatro repetições. Os tratamentos foram: (i) adubação boratada: 
0; 0,181 e 0,363 kg ha-1 ciclo-1; (ii) adubação nitrogenada: 22,7; 45,5; 68,2 e 90,9 kg ha-1 ciclo-1; (iii) 
11 ciclos experimentais, distribuídos nas estações do ano. Observou-se boa correlação entre GDD e 
os parâmetros estudados. O nitrogênio teve pequena influência na altura dossel e no IAF, e o boro 
não teve influência sobre esses parâmetros. 

Palavras-chave: Megathyrsus maximus (Syn. Panicum maximum); Nitrogênio; Boro; Temperatura 
base; Altura do dossel forrageiro; IAF 
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Growth of irrigated ‘Mombaça’ under different doses of N and B, as a function of degrees-

days accumulation 

 
ABSTRACT 

 One of the difficulties faced by farmers in rotational grazing systems is to define the input 
and output of animals in a pasture production system by controlling the residual canopy height by 
adjusting the stocking rate. There are several techniques used for this, mainly for forage supply 
measurement as a function of forage canopy height. However, they require frequent height 
measurements, which can possibly be reduced or eliminated using agrometeorological models that use 
correlations between climate data and forage production. Thus, this study aimed to evaluate the 
correlations between the accumulation of degree-days of development (GDD), forage canopy height 
(ADF), leaf area index (IAF) and the number of cycle days for Megathyrsus maximus ( Syn. Panicum 
maximum) cv. Irrigated 'Mombasa' guinea grass, with different combinations of nitrogen and boron in 
different regrowth cycles. The experiment was carried out in Piracicaba-SP (Latitude 22º 42 
'14.6”South; Longitude 47º 37' 24.1” West; Altitude 569 m; CWa climate - subtropical or tropical 
altitude), between August 2017 and August 2018. It was carried out under a random blocks statistical 
design, in a 3 x 4 x 11 factorial scheme, with four replications. The treatments were: (i) boron 
fertilization: 0; 0.181 and 0.363 kg ha-1 cycle-1; (ii) nitrogen fertilization: 22.7; 45.5; 68.2 and 90.9 kg 
ha-1 cycle-1; (iii) 11 experimental cycles, distributed in the seasons of the year. There was a good 
correlation between GDD and the studied parameters. Nitrogen had little influence on crop canopy 
height and LAI, and boron had no influence on these parameters. 

Keywords: Megathyrsus maximus (Syn. Panicum maximum); Nitrogen; Boron; Base temperature; Canopy 
height; LAI. 
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5.1. Introdução 

Uma das dificuldades no manejo de pastagens é a determinação de parâmetros 

biométricos, tais como a altura ideal do relvado para a entrada de animais e início do pastejo. 

Assim, o conhecimento do ciclo fenológico da cultura é de suma importância para uma 

recomendação correta de manejo (BANDEIRA et al., 2016). 

O crescimento das pastagens é influenciado por variáveis climáticas, principalmente a 

radiação solar e a temperatura ambiente (VOGELER et al., 2016). Em países de clima tropical, 

como o Brasil, as altas temperaturas favorecem o crescimento de plantas forrageiras, e com 

manejo adequado têm-se observado altas produções (PEZZOPANE et al., 2012).  

Um dos mais populares índices climáticos é o acúmulo de graus-dias de 

desenvolvimento (GDD), também conhecido por “soma térmica” ou “tempo térmico”, que é a 

soma de calor acima de uma temperatura basal, definida para cada cultura (BANDEIRA et al., 

2016). Temperaturas abaixo desse limite fazem com que os processos metabólicos cessem ou 

ocorram a taxas tão baixas que podem ser desconsideradas para o desenvolvimento de plantas. 

Há vários estudos sobre temperatura base para forrageiras tropicais, mas de modo geral, utiliza-se 

como temperatura basal valores próximos a 15ºC (MORENO et al., 2014). 

  Sanches et al. (2019) realizaram um estudo com capim Mombaça em Piracicaba, SP e 

relataram uma boa correlação entre altura de plantas e a soma térmica. Os autores observaram 

que em um ciclo de corte de outono/inverno com 12 dias a mais que os ciclos de 

primavera/verão, acúmulo de graus-dia de desenvolvimento (GDD) foi ligeiramente inferior. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi correlacionar a soma térmica (GDD) com a altura 

do dossel forrageiro (ADF) e com o índice de área foliar (IAF) da forrageira Megathyrsus maximus 

(Syn. Panicum maximum) cv. Mombaça. 

 

5.2. Material e métodos 

O experimento foi realizado entre agosto de 2017 e agosto de 2018, na Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), localizada no município de Piracicaba, SP 

(Latitude 22º 42’ 14,6” Sul; Longitude 47º 37’ 24,1” Oeste; Altitude de 569 m). O solo da área 

experimental é classificado como Nitossolo Vermelho Latossólico Eutroférrico (SANTOS et al., 

2013), com as seguintes características granulométricas: 32,5% de areia, 18,9% de silte e 48,6% de 

argila. Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Cwa – subtropical ou 
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tropical de altitude, com verões quentes, geadas pouco frequentes e concentração de chuvas nos 

meses de verão (PEREIRA et al., 2016). 

Foram utilizadas 12 parcelas experimentais medindo 2,3 x 2,75 m, 3,33 m² cada, com 4 

repetições, totalizando 303,6 m² de área útil e 440 m² de área total, incluindo as bordaduras. O 

experimento foi conduzido sob delineamento em blocos casualizados em esquema fatorial 4 x 3 x 

11. Os tratamentos foram: (i) adubação boratada: 0, 1 e 2 kg ha-1; (ii) adubação nitrogenada: 250, 

500, 750 e 1000 kg ha-1; (iii) 11 ciclos de crescimento e corte, ao longo das estações do ano. 

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

Mombaça, e os 11 ciclos de coleta ocorridos durante um ano experimental foram distribuídos em 

5 ciclos no outono/inverno e 6 ciclos na primavera verão. 

 O experimento foi iniciado em 2017, em área com a forrageira implantada em 2015 

(dois anos antes). O preparo do solo das parcelas incluiu aração, gradagem, controle de plantas 

invasoras, correção do pH e da fertilidade do solo segundo as recomendações de Raij et al. 

(1997). A semeadura do capim Mombaça ocorreu entre outubro e novembro de 2015. Em 2017, 

nova análise química de solo foi feita, procedendo-se nova correção da fertilidade previamente ao 

início do experimento.  

 Em 11 de agosto de 2017 foi feito o corte de uniformização da forragem nas parcelas 

experimentais e iniciou-se o experimento. Durante o período experimental, as temperaturas 

oscilaram entre a mínima de 3,6ºC e a máxima de 37,3ºC. No quarto trimestre experimental 

foram observadas as menores temperaturas, com soma térmica de 1750,6ºC (Figura 15). 

 

Figura 15. Valores de temperatura mínima (Tmin) e temperatura máxima (Tmax) durante o período 
experimental, de 08/2017 a 08/2018. Piracicaba/SP. 
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A irrigação das parcelas foi feita com um sistema de irrigação por aspersão 

convencional, com aspersores de baixa vazão e dispositivo setorial. Os aspersores foram 

regulados para funcionar em ângulo de 90º (irrigação individualizada por parcela), com pressão de 

serviço de 300 kPa (30 mca) e vazão de 0,584 m³ h-1, instalados em espaçamento de 11 x 8 m 

(aspersores x linhas), resultando em uma intensidade de aplicação (Ia) de 17,1 mm h-1. A irrigação 

foi feita com turno de rega fixo (4 dias) e lâmina d’água variável, de acordo com o consumo de 

água da cultura aferido por meio de tensiômetros instalados na área experimental. 

A lâmina de irrigação (LI) a ser aplicada foi determinada a partir das médias de de 

potencial matricial (m, bar), calculado a partir das leituras tensiômetros instalados na zona 

radicular da cultura. Os valores de m foram correlacionados  com a curva de retenção de água 

no solo para obter a umidade volumétrica atual (Өa em mm) e o armazenamento atual de água no 

solo (ARMa, mm), considerando uma profundidade efetiva de raízes (Z) igual a 0,4 m.  

Os valores de umidade atual (ϴa) foram estimados por meio da curva de retenção de 

água no solo, obtida com o auxílio de mesa de tensão e extrator de Richards, no Laboratório de 

Solos e Qualidade da Água da ESALQ/USP e ajustada com a equação de Van Genuchten (1980): 

 

𝛳𝑎 = 0,2938 +  [
(0,4934 - 0,2938)

[1+(0,113𝛹𝑚𝑎)1,3211]
0,2431] ; (R²=1,00 e P<0,01)              (1) 

Em que: 

ϴa = umidade volumétrica atual (cm³ cm-3) 

Ψma = potencial matricial atual de água no solo (bar). 

 

Os valores de umidade à capacidade de campo (θcc) e ao ponto de murcha permanente 

(θpmp) foram considerados como correspondentes aos valores de potencial matricial Ψm_cc = 10 

kPa (0,1 bar) (BENEVENUTE et al., 2016) e Ψ m_pmp = 1500 kPa (15 bar). 

O intervalo máximo entre irrigações foi previamente estabelecido considerando um 

valor mínimo da capacidade de armazenamento de água do solo, de modo que se mantivesse uma 

umidade critica correspondente a 60% da capacidade de água disponível (CAD, mm – umidade 

entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente) (Ө60 = umidade a 60% CAD).   

Em cada parcela foram realizados ciclos de corte sucessivos até agosto de 2018, com 

duração aproximada de 1 ano. Adotou-se a altura pós-corte (resíduo) de 0,3 m para o capim 

Mombaça, segundo recomendações consultadas na literatura (SIMONETTI; MARQUES; 

COSTA, 2016).  
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Os ciclos de corte e coleta de forragem (CDC) foram variáveis em função das estações 

do ano: no período de outono/inverno, 40 dias; no período de primavera/verão, 28 dias, 

aproximadamente.  

 Durante os ciclos foram determinados: (i) interceptação luminosa (IL, %), medida com 

o auxílio de um aparelho LAI 2000 Plant Canopy Analyzer (LI-COR®); (ii) índice de área foliar 

(IAF, m2 m-2), estimado a partir da IL; e (iii) altura do dossel forrageiro (ADF, cm), por meio de 

uma regua graduada com amplitude de zero a 150 cm, com uma base para apoio foliar.  

Os parâmetros biométricos avaliados (IAF e ADF) foram utilizados para estabelecer 

correlações com o acúmulo de graus-dias de desenvolvimento (GDD, ºC d-1). Em todas as 

parcelas, as medições foram realizadas em intervalos de 4 dias. As leituras de interceptação 

luminosa (IL) pelos dosséis forrageiros foram feitas no mesmo intervalo de tempo que as 

medidas de parâmetros biométricos, em horários com pouca radiação solar (antes do pôr do sol). 

As medições de altura do dossel forrageiro (ADF) foram feitas em seis pontos por parcela, 

medindo-se a altura a partir do solo até a curvatura da última folha recentemente expandida. 

O cálculo de GDD foi feito em períodos variáveis por ciclo, de acordo com as 

indicações da interceptação luminosa, estabelecendo-se o limite de GDD quando IL = 95%, 

considerado o momento adequado para corte ou início de pastejo (SILVA et al., 2009). Os graus-

dias de desenvolvimento (GDD) foram calculados conforme proposto por ARNOLD (1959): 

 

                             GDD = ∑ [
(TM + Tm)

2
−  Tb]                                                                         (2) 

Em que, 

TM - Temperatura máxima diária, em ºC; 

Tm - Temperatura mínima diária, em ºC; 

 Tb - Temperatura base inferior, em ºC; 

 

De modo geral, a temperatura base inferior (Tb) de gramíneas tropicais de forma geral 

encontra-se entre 12oC e 15ºC (NETO et al., 2002; MENDONÇA e RASSINI, 2006; 

ANDRADE et al., 2016). No entanto, para maior precisão nos dados a Tb foi determinada por 

do menor desvio padrão em graus-dia (YANG; LOGAN; COFFEY, 1995): 

 

                             𝑇𝑏 =  
∑ (𝑇𝑖. 𝑑𝑖)𝑛

𝑖=1 ∑ 𝑑𝑖𝑛
𝑖=1 − 𝑛 ∑ (𝑑𝑖2. 𝑇𝑖)𝑛

𝑖=1

(∑ 𝑑𝑖𝑛
𝑖=1 )² − 𝑛 ∑ 𝑑𝑖²𝑛

𝑖=1

                                  (3) 

 

Em que: 
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Tb – temperatura base inferior, em ºC; 

Ti – temperatura média de cada época específica; 

n – número de ciclos de corte; 

di – número de dias requerido para se alcançar um estágio de desenvolvimento em cada 
série de corte ou ciclo. 

 

Desta forma, a temperatura basal inferior para o capim Mombaça foi de 14,1oC. Os 

resultados obtidos foram processados com o auxílio da planilha eletrônica MS Excel®, com 

análise descritiva quantitativa e curva de regressão dos mesmos. 

 

5.3. Resultados e discussão 

Devido ao crescimento da pastagem ser caracterizado pelo crescimento vigoroso no 

período das águas e um período de baixo crescimento, conhecido por entressafra da produção, os 

dados foram agrupados em: outono/inverno e primavera/verão. As médias de soma térmica 

diária foram de 7,2 GDD d-1 durante o período de outono/inverno e de 10,4 GDD d-1 durante o 

período de primavera/verão (Figura 16). Os valores acumulados a cada ciclo foi bem próximo de 

289,9 e 291,1 GDD, de outono/inverno e de primavera/verão, respectivamente.  

 Os gráficos de IAF e ADF do capim Mombaça demonstram que, em condições 

climáticas semelhantes às do experimento, pastagens com essa forrageira apresentariam um 

comportamento linear e crescente do IAF e da ADF em função da soma térmica (GDD), 

(Figuras 16.a e 16.b).  

Apesar de os ciclos de outono/inverno serem mais longos que os de primavera/verão 

(Figuras 16.c e 16.d), em ambos os períodos considerados, a cultura atingiu o ponto de corte ou 

pastejo (IL = 95%) com valores similares de soma térmica, cerca de 290 GDD. Sanches et al., 

(2019), observaram o mesmo comportamento para os capins Mombaça e o capim Bermuda 

(gênero Cynodon), chegando à conclusão que é possível obter uma correlação entre ADF, IAF e 

GDD.  
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Figura 16. Capim Mombaça: Modelos empíricos para estimativa de altura do dossel forrageiro (ADF, cm) e 
Índice de Área Foliar (IAF, m2 m-2) em função da soma térmica (GDD): a) Outono/inverno, b) 
Primavera/Verão; e em função do Número de Dias do Ciclo (NDC): c) outono/inverno e d) 
primavera/verão. Piracicaba/SP, Brasil, 2017/2018. 

 

Percebe-se uma relação direta entre o crescimento (ADF) e a soma térmica (GDD). 

Melo et al. (2011) observaram que as variações da temperatura do ar e da intensidade luminosa 

promovem alterações no tamanho e do número de folhas, na densidade de perfilhos e, 

consequentemente, na evolução do IAF e da ADF.  

Os modelos auxiliam na explicação dos efeitos da temperatura sobre o acúmulo de 

forragem. A maioria deles usa submodelos baseados em temperatura e soma térmica para simular 

o crescimento das plantas. Pouco ou nenhum crescimento é esperado para gramíneas tropicais 

quando as temperaturas estão entre 10 e 15ºC (MORENO et al., 2014). Entretanto, os dados 

obtidos no presente experimento mostram que, mesmo no outono/inverno houve crescimento.   

Devido ao intervalo de quatro dias entre medições dos parâmetros biométricos, não foi 

possível observar o momento em que o crescimento cessa ou recomeça. Assim, foi possível 

observar a diferença de amplitude no crescimento entre o período quente e chuvoso 

(primavera/verão) e o período frio e seco (outono/inverno), mas não definir exatamente quando 

e por quanto tempo ele ocorreu. 

 Dentre as características do gênero Megathyrsus (Syn. Panicum) está o grande porte, 

podendo atingir entre 1,5 e 1,8 m de altura. Entretanto, a partir de certo ponto, o aumento de 

altura do dossel forrageiro (ADF) se dá principalmente pelo alongamento de colmos. Simonetti et 

ADF (cm) = 0,21*GDD + 36,6;   R² = 0,98

IAF = 0,011*GDD + 2,24;    R² = 0,99
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al. (2016) e Silva et al. (2009) observaram que a partir desta altura (95 cm) a produção de folhas 

não é tão significativa em relação as perdas de folhas mais velhas no terço inferior da planta. Por 

isso, estabeleceu-se como altura ideal o momento em que a gramínea atinge IAF próximo a 6, 

com ADF aproximada de 0,95 m (Figura 16). 

Quando comparadas as doses nitrogenadas (250, 500, 750 e 1000 kg ha-1ano-1), observa-

se que o crescimento da ADF e do IAF foi similar em todas. Na maior dose (N4), os valores 

foram sempre um pouco acima das demais (Figura 17). Tal resultado é interessante porque 

possibilita entender que a ADF e o IAF não podem ser tomados como parâmetros exclusivos 

para avaliar a produção de forragem, apesar de serem ótimos parâmetros para o manejo de 

entrada dos animais em piquetes, no pastejo rotacionado.  

Lopes et al. (2013) observaram que as taxas de alongamento foliar de Panicum maximum 

(Syn. Megathyrsus maximus) cv. Massai aumentaram até a segunda maior dose de N (450 mg dm-3 

de solo), e a partir de então não houve mais resposta. Assim, acredita-se que a altura de plantas 

sofreu pouca influência das doses de N, o que não significa que a produção de MS foi 

semelhante. 

 

Figura 17.  Capim Mombaça: Modelos empíricos para estimativa de altura do dossel forrageiro (ADF) e Índice de Área 
Foliar (IAF) em função do acúmulo de Graus Dias de Desenvolvimento (GDD) para as diferentes doses 
nitrogenadas: a) IAF de outono/inverno, b) ADF de outono/inverno, c) IAF de primavera/verão e d) ADF de 
primavera/verão. Piracicaba/SP, Brasil, 2017/2018. 
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Observa-se um crescimento acentuado até atingir 90 GDD, tanto no outono/inverno 

quanto na primavera/verão, o que corresponde a aproximadamente aos 7 a 10 dias iniciais do 

ciclo (Figura 18. b e d). Tal fato, pode estar relacionado às adubações nitrogenadas de cobertura 

realizada, feitas logo após o corte de forragem, e ao pico de crescimento do capim Mombaça, que 

normalmente ocorre nos primeiros dias após o corte (SANCHES et al., 2019). 

O IAF atingiu valores até um ponto superiores no período de primavera/verão entre a 

maior e a menor dose de N (1000 e 250 kg ha-1 ano-1, respectivamente). Do outono/inverno para 

a primavera/verão observa-se que os valores médios limítrofes superiores de IAF variam de 5,3 

para 6,3, respectivamente. 

 

 

Figura 18.  Capim Mombaça: Modelos empíricos para estimativa de altura do dossel forrageiro (ADF) e do Índice de 
Área Foliar (IAF) em função do número de dias após o corte (DAC) para as diferentes doses nitrogenadas 
(N1: 250 kg ha-1; N2 – 500 kg ha-1; N3 – 750 kg ha-1; N4: 1000 kg ha-1): a) IAF de outono/inverno, b) ADF 
de outono/inverno, c) IAF de primavera/verão e d) ADF de primavera/verão. Piracicaba/SP, Brasil, 
2017/2018. 
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5.4. Conclusões 

 

As correlações entre altura do dossel forrageiro (ADF), índice de área foliar (IAF) e 

acúmulo de graus-dias de desenvolvimento (GDD) resultaram em modelos empíricos com 

ajustes de regressão linear aplicáveis, com altos coeficientes de correlação para todos os 

tratamentos. 

O capim Mombaça apresentou crescimento acentuado nos 8 dias iniciais do ciclo e o 

dossel forrageiro atingiu interceptação luminosa IL = 95% em ciclos que variaram de 28 dias 

(primavera/verão) a 40 dias (outono/inverno). Não houve deflexão nas curvas de crescimento, 

com crescimento linear constante. 

A soma térmica (GDD) pode ser usada adequadamente para estimativa de IAF e de ADF 

e, consequentemente para o manejo de entrada de animais em sistemas de pastejo rotacionado. 

As doses nitrogenadas tiveram pouca influência sobre nos parâmetros biométricos 

estudados. O boro não foi avaliado por não apresentar efeito significativo variação na produção 

da pastagem. 
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6. EFEITO DA SAZONALIDADE NAS VARIÁVEIS PRODUTIVAS DO Megathyrsus 

maximus cv. MOMBAÇA IRRIGADO 

 

RESUMO 

A sazonalidade na produção de forrageiras tropicais (estacionalidade) é comum nas regiões 
tropicais e subtropicais. É importante identificá-la para tomadas de decisão sobre a taxa de lotação 
animal a cada período. Este trabalho objetivou avaliar a variabilidade da produção de matéria seca de 
(Syn. Panicum maximum) cv. Mombaça em 2 anos subsequentes. O experimento foi realizado entre 
fevereiro/2016 e agosto/2018, em Piracicaba-SP (Lat. 22º 42’ 14.6” S; Long. 47º 37’ 24.1” O; Altitude 
569 m; clima Cwa, segundo a classificação de Köppen). O experimento foi conduzido sob 
delineamento em blocos casualizados em esquema fatorial 2 x 4, com 4 repetições. Os tratamentos 
foram: (i) dois períodos anuais (2016/2017 e 2017/2018); e (ii) quatro estações (primavera, verão, 
outono e inverno). O capim recebeu adubação nitrogenada de 1000 kg ha-1 ano-1 e foi manejado sob 
irrigação por aspersão, com umidade do solo monitorada por tensiometria. Os parâmetros avaliados 
foram: massa seca de folhas (MSF), massa seca de colmos (MSC), produção total de matéria seca 
(PROD) e produção de folhas e colmos (PFC). O capim Mombaça atingiu produção média de matéria 
seca (MS) superior a 60 Mg ha-1 ano-1, e as maiores produções por ciclo de corte ocorreram no 
período de primavera/verão. O capim apresentou alto acúmulo diário de forragem (ADF), com 
médias superiores a 100 kg ha-1 d-1 de MS, com máximo acúmulo superior a 200 kg ha-1 d-1 no período 
mais produtivo, superando o período hibernal em todos os parâmetros avaliados. 

Palavras-chave: Irrigação de pastagens; Capacidade de suporte; Taxa de lotação animal 
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SEASONALITY EFFECT ON PRODUCTIVE PARAMETERS OF IRRIGATED Megathyrsus maximus 

cv. ‘MOMBASA’ 

 

ABSTRACT 

Seasonality in tropical forage yield is common in tropical and subtropical regions, which 
must be identified for decision making on stocking rate at each period. This work aimed to evaluate 
the variability of dry matter yield of Megathyrsus maximus (Syn. Panicum maximum) cv. ‘Mombasa’ 
over 2 years. The experiment was carried out from August, 2017 to August, 2018, in Piracicaba, SP 
(Lat. 22º 42' 14.6” S; Long. 47º 37' 24.1” W; Alt. 569 m; climate Cwa, according to Köppen’s 
classification). The experimental design was random blocks in a 2 x 4 factorial scheme, with 4 
replications, and the treatments were: (i) two years (2016/2017 and 2017/2018); and (ii) four seasons 
(spring, summer, autumn and winter). The grass received nitrogen fertilization of 1000 kg ha-1 year-1 
and was managed under sprinkler irrigation, with soil moisture monitored by tensiometry. The 
evaluated parameters were: leaf dry mass (LDM), stem dry mass (SDM), total dry matter production 
(PROD) and leaf and stem production (LSP). ‘Mombasa’ grass reached an average dry matter (DM) 
production above 60 Mg ha-1 year-1, with highest yields per cutting cycle during the spring/summer 
period. The grass showed high daily forage accumulation (DFA), with averages higher than 100 kg ha-1 
d-1 DM, and a more than 200 kg ha-1 d-1 in the most productive period, surpassing the hibernal period 
in all parameters evaluated. 

Keywords: Pasture irrigation; Support capacity; Stocking rate 
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6.1. Introdução 

As culturas forrageiras tropicais apresentam diferentes valores produtivos em função da 

sazonalidade, com incremento da produção nas estações primavera/verão e diminuição da 

produtividade durante o outono/inverno (SOUZA et al., 2018). 

O crescimento e desenvolvimento dessas plantas é variável ao longo do ano e 

influenciado por vários fatores ambientais (ESMAILI & SALEHI, 2012), tais como 

disponibilidade de luz, radiação solar, temperatura basal inferior e disponibilidade da água no solo 

(ALENCAR et al., 2010; GHOSH et al., 2015; GOBBI et al., 2011).  

A sazonalidade de produção de forragem nas pastagens, também chamada de 

estacionalidade, ocorre no período de outono/inverno e é causada pela baixa disponibilidade de 

fatores de crescimento, como precipitação pluvial, radiação solar, temperatura do ar e 

fotoperíodo, durante o período de entressafra, podendo afetar negativamente a produção e a 

qualidade da pastagem (SANCHES et al., 2016; FERREIRA, et al., 2018). O valor nutricional 

também pode ser alterado, mudando a capacidade de suporte das pastagens e exigindo maior 

suplementação alimentar dos animais sob pastejo. 

Dependendo das condições climáticas locais, o uso da irrigação torna-se um fator 

determinante (GHOSH et al., 2015). Se a disponibilidade hídrica for o fator limitante, a técnica 

garante um aumento na produção de forragem e na taxa de lotação animal. Além disso, pastagens 

irrigadas atingem pontos de colheita em menores intervalos de crescimento, devido à maior taxa 

de produção foliar (LOPES et al., 2014). 

Apesar de não eliminar a sazonalidade climática, a irrigação pode ser utilizada para 

atenuá-la. Alguns trabalhos levaram à conclusão de que a irrigação possibilita obter, no período 

seco e frio (outono/inverno) uma produtividade da ordem de 60% da que ocorre no período das 

úmido e quente (primavera/verão) (TEIXEIRA et al., 2013); enquanto sem irrigação essa 

proporção não chega a 20% (NOGUEIRA et al., 2013).  

As mudanças nos aspectos produtivos com o uso da irrigação têm sido enfatizadas em 

diversas pesquisas (ANTONIEL et al., 2016; LOPES et al., 2014; RIBEIRO et al., 2009; 

SANCHES et al., 2015, 2016, 2018; SANTOS et al. 2013b). Os relatos desses autores mostram 

que a produção pode aumentar em até 40% quando a demanda de água das culturas é suprida 

pela irrigação, juntamente com a alta fertilidade do solo.  

Antoniel et al (2016) relataram que a irrigação gerou aumentos na produtividade de 

36,6% para Panicum maximum (Syn. Megathyrsus maximus) cv. Mombaça, e de 32,7% para Urochloa 

brizantha (Syn. Brachiaria brizantha) cv. ‘Piatã’, do primeiro ao segundo cortes, considerando a alta 
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resposta produtiva em relação à evapotranspiração. Dupas et al. (2010) relataram um aumento de 

produtividade com a irrigação de Urochloa brizantha (Syn. Brachiaria brizantha) cv. Marandu, que foi 

45,7% maior que na forrageira não irrigada.  

Durante o período seco e em condições de déficit hídrico, as plantas forrageiras fecham 

seus estômatos para evitar a perda excessiva de água para a atmosfera, modificando todo o seu 

metabolismo e produzindo menos biomassa, com alteração da área foliar (ZANCHI et al., 2009). 

Desta forma, compreender os aspectos de disponibilidade hídrica, fertilidade do solo, 

temperatura e luminosidade é fundamental para definir estratégias de manejo racionais e 

eficientes na forragicultura (OLIVEIRA et al., 2011; SANCHES et al., 2016; SKONIESKI et al., 

2011).  

Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito sazonal do clima sobre a produção de 

matéria seca do capim Mombaça irrigado, em dois anos subsequentes e na região leste do estado 

de São Paulo. 

 

6.2. Materiais e métodos 

Os dados utilizados neste trabalho são provenientes de experimentos conduzidos entre 

fevereiro de 2016 e agosto de 2018, em dois anos consecutivos de cultivo, em área experimental 

do Departamento de Engenharia de Biossistemas da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” – ESALQ/USP, em Piracicaba-SP (Figura 1), (Latitude 22º 42’ 14.6” Sul e Longitude 

47º 37’ 24.1” Oeste, Altitude de 569 m). Segundo a classificação de Köppen, o clima de região é 

do tipo Cwa – Subtropical ou tropical de altitude, com verões quentes, geadas pouco frequentes e 

concentração das chuvas nos meses de verão (PEREIRA et al., 2016). 
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Figura 19. Localização geográfica da área experimental, Piracicaba/SP  2016/2018. 

 

Durante o período experimental (Ano I – fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017; Ano II 

– agosto de 2017 a agosto de 2018), a precipitação pluvial acumulada foi de 2590,6 mm (1133 e 

1457,6 mm) e a suplementação de água por irrigação foi de 1007,6 mm (436,9 e 570,7 mm), com 

temperatura mínima no inverno por volta de 3,35ºC (3,1 e 3,6ºC), ocorridos nos Anos I e II, 

respectivamente. A Figura 20 mostra a distribuição temporal das chuvas, da irrigação, da umidade 

relativa média do ar e das temperaturas média e mínima durante o período experimental. 

O solo da área experimental é classificado como Nitossolo Vermelho Latossólico 

Eutroférrico (SANTOS et al., 2013a). Antes do início do experimento foi feita a correção do pH 

do solo com aplicação de calcário dolomítico na dosagem de 4 Mg ha-1 e adubação de base, 

segundo critérios estabelecidos por Raij et al. (1997) e baseados na análise química e física do solo 

(Tabela 9). 
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Figura 20. Valores de precipitação pluvial (mm), Irrigação (mm) temperatura média (ºC), Temperatura mínima (ºC) 
e Umidade Relativa (%) durante o período experimental de fevereiro de 2016 a 02 de agosto de 2018, 
Piracicaba/SP. Legenda: Umidade Relativa (UR-%) 

 

 

Tabela 9. Análise química e granulométrica do solo da área experimental na camada de 0 – 20 

cm, 20 – 40 cm. Piracicaba/SP, 2016.  

Camada pH P    K        Ca     Mg     H+Al      Al CTC Areia Silte Argila Boro 

(cm) CaCl2 mg dm-3 mmolc dm-3 mmolc dm-3 (%) (%) (%) (Água quente) 

0 – 20 6,3 72 6,0   36      19        20 1 81 35,7 19,2 45,1 0,21 

20 – 40 5,9 31 5,1   29      12        28 0 74 29,3 18,7 52,0 0,23 

P = fósforo; K = potássio; Ca = cálcio; Mg = magnésio; H+Al = acidez potencial; Al = alumínio trocável;  

CTC = complexo de troca catiônica.   
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Durante o experimento houve adubações nitrogenadas, fracionadas com ureia, aplicadas 

após cada ciclo de crescimento e corte, totalizando 1000 kg de N ha-1 ano -1. A forrageira utilizada 

no experimento foi o capim Megathysus maximus (Syn. Panicum maximum) cv. Mombaça. Durante 

os dois anos do experimento houve 22 ciclos de crescimento e corte, com duração individual de 

40 dias nos períodos de outono/inverno os ciclos e 28 dias nos períodos de primavera verão. 

A irrigação foi feita com um sistema de aspersão convencional fixo e automatizado, com 

espaçamento 11 x 8 m (emissores x linhas), com turno de rega fixo e lâmina d’água variável, de 

acordo com o consumo de água das culturas. O sistema de irrigação tinha aspersores de baixa 

vazão com dispositivo setorial (para restringir a irrigação em ângulo de 90º e 180º), com vazão de 

0,558 m³ h-1 e pressão de serviço de 300 kPa (30 mca). A intensidade de aplicação do sistema de 

irrigação (Ia) foi medida a campo, resultando em 17,1 mm h-1. 

A lâmina de irrigação (LI) ser aplicada foi determinada com o auxílio de tensiômetros, 

cujas leituras foram transformadas em umidade volumétrica atual (ϴa - mm) por meio das curvas 

de retenção correspondentes a cada camada de solo. A irrigação real necessária (IRN) foi 

calculada utilizando-se a seguinte equação: 

𝐼𝑅𝑁 =  (𝜃𝑐𝑐 − 𝜃𝑎)  𝑍   (1) 

 
 Em que: 

  IRN – irrigação real necessária, mm; 

  θcc – umidade do solo à capacidade de campo, cm3 cm-3; 

  θa – umidade atual do solo, cm3 cm-3; 

  Z – profundidade efetiva do sistema radicular, mm.  

(Z = 600 mm). 
  

O intervalo de irrigação foi previamente estabelecido em 4 dias, observando um de fator 

de disponibilidade de água no solo de 40% (f = 0,4), de modo que o armazenamento de água no 

solo fosse sempre igual ou superior a 40% da capacidade de água disponível (ARM  0,4 CAD).  

A umidade à capacidade de campo (θcc) foi considerada como a umidade correspondente ao valor 

do potencial matricial, sendo Ψm = 0,1 bar (BENEVENUTE et al., 2016).  

Os valores de umidade atual (ϴa) foram estimados por meio da curva de retenção de 

água no solo, obtida com o auxílio de mesa de tensão e extrator de Richards, no Laboratório de 

Solos e Qualidade da Água da ESALQ/USP e ajustada pela equação de Genuchten (VAN 

GENUCHTEN, 1980): 

 

𝛳𝑎 =  0,2938 +  
(0,4934− 0,2938)

  [1+ (0,113 𝜓𝑚)1,3211]0,2431  
; (R²=1,00 e P<0,01)   (2) 
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Em que: 

ϴa – umidade volumétrica atual (cm³ cm-3) 

Ψm – potencial matricial atual de água no solo (bar). 

 

A fim de aumentar a segurança, os valores de tensão no solo foram obtidos com o auxílio 

de tensiômetros e a variação da umidade do solo foi verificada com o auxílio de lisímetros de 

pesagem (Sanches et al., 2019; 2017) alocados nas parcelas experimentais (Figura 21).  

 

Figura 21. Valores de tensão de água no solo (kPa) e números de eventos de irrigação (EI) para o ciclos 
experimental de fevereiro de 2016 a 02 de agosto de 2018, Piracicaba/SP. Legenda: σmédia = tensão 
média de água no solo. 
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A altura de resíduo (pós-corte) utilizada foi de 30 cm, conforme Simonetti et al. (2016). 

As amostras de forragem foram pesadas no campo, logo após o corte, e levadas ao laboratório, 

onde foi feita a separação botânica (folhas, colmos e material morto). Posteriormente, foram 

secas em estufa de circulação forçada de ar (65º por 72 h) e determinou-se a percentagem de 

matéria seca, obtendo-se os seguintes parâmetros: produtividade total de forragem (PTF); 

produtividade de folhas (PF), produtividade de colmos (PC), material morto (MM). Os valores de 

PF, PC e MM foram utilizados para calcular a PTF (Equação 3): 

 

PTF = MSF + MSC + MSM   (3) 

Em que: 

PTF - produtividade total de forragem, kg ha-1 

MSF - massa seca de folhas, kg ha-1 

MSC - massa seca de colmos, kg ha-1 

MSM - massa seca de material morto, kg ha-1 

 

A fim de verificar a produção de material comestível, calculou-se a produtividade de 

folhas e colmos (PFC, Equação 4) e a razão folha-colmo (RFC, Equação 5).  

 

PFC = MSF + MSC    (4) 

 

Em que: 

PFC - produtividade de folhas e de colmos, kg ha-1 

 

 

𝑅𝐹𝐶 =
𝑀𝑆𝐹

𝑀𝑆𝐶
     (5) 

 

Em que: 

RFC - relação folha/colmo, adimensional 

 

Apesar da produtividade de folha e colmos ser o material consumido pelos animais, nem 

toda a matéria seca produzida será necessariamente consumida, pois existe o pisoteio animal, a 

quebra e queda de folhas, e perdas durante o processo físico de mastigação animal. Assim, faz-se 

normalmente uma estimativa da eficiência de colheita de forragem (EF). Segundo Euclides et al. 
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(2015) e Braga et al. (2007), a EF varia de acordo com o tipo de animal (principalmente seu 

tamanho) e a disponibilidade da forragem; Entretanto, há um consenso que EF pode chegar a 

70% de toda forragem ofertada.  

A necessidade diária de volumoso (NDV) foi considerada como 2% da Unidade Animal 

(1 UA = 450 kg), conforme Gomes et al. (2015). Assim, a NDV é igual a 9 kg UA-1 de MS. Na 

simulação feita neste trabalho, considerou-se vacas da raça Holandês, com peso equivalente a 

1,33 UA, resultando na necessidade de MS igual a 12 kg vaca-1 dia-1. 

Com os valores e EF e NDV considerados, calculou-se a taxa de lotação animal (TL, em 

UA ha-1 e em vacas ha-1) de uma pastagem com PTF igual à obtida no presente estudo: 

 

𝑇𝐿 =
(𝑃𝐹𝐶∗𝐸𝐹)

365 𝑁𝐷𝑉
   (6) 

 

Em que: 

TL - taxa de lotação, UA ha-1 

NDV - necessidade diária de volumoso, kg UA-1 ou kg vaca-1 

EF – eficiência de colheita, adimensional (70%) 

 

A PTF também foi separada em produção de entressafra (PRODES: período estacional – 

outono/inverno) e de safra (PRODS: primavera/verão), e calculou-se a razão entressafra-safra 

(RES-S) da produtividade de matéria seca: 

 

PRODES = MSFES+ MSCES +MSMES  (5) 
 

Em que: 

PRODES - produtividade total de matéria seca na entressafra, kg ha-1 

MSFES - massa seca de folhas na entressafra, kg ha-1 

MSCES - massa seca de colmos na entressafra, kg ha-1 

MSMES - massa seca de matéria morta na entressafra, kg ha-1 

 

PRODS = MSFS+ MSCS +MSMS  (6) 
 

Em que: 

PRODS - produtividade total de matéria seca na safra, kg ha-1 

MSFES - massa seca de folhas na safra, kg ha-1 
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MSCES - massa seca de colmos na safra, kg ha-1 

MSMES - massa seca de matéria morta na safra, kg ha-1 

 

𝑅𝐸𝑆−𝑆 =  (
𝑃𝑅𝑂𝐷𝐸𝑆

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑆
) 100   (7) 

 

Em que: 

RES - S - razão entressafra/safra da produtividade de matéria seca, em %. 

 

Os dados experimentais foram submetidos à análise de variância (p ≤ 0,05) e, quando 

houve diferenças significativas, as médias foram comparadas por meio do Teste Tukey (p ≤ 0,05), 

com auxílio da ferramenta estatística SISVAR Versão 5.6 (FERREIRA, 2011). 

 

6.3. Resultados e discussão 

 

Os maiores valores médios de produtividade total de forragem (PTF, em kg ha-1 de MS) 

obtidos entre os dois anos ocorreram nos períodos de primavera e verão, que juntos 

corresponderam a 38556,5 kg ha-1 de MS (Tabela 10). Observa-se também que a produção de 

folhas, maior parte integrante da dietas dos animais ruminantes, ocorre justamente nos meses de 

primavera e verão. 

  

Tabela 10. Dados médios de matéria seca de folhas (MSF), colmos (MSC), material morto (MM) 
e produtividade total de forragem (PTF) para as estações do ano, (kg ha-1 e % do 
total anual), obtidas em dois anos experimentais. Piracicaba/SP, 2016-2018. 

 MSF MSC MM PTF 

 kg ha-1 (%) kg ha-1 (%) kg ha-1 (%) kg ha-1 (%) 

Primavera 16921,3 A 33,0 1714 B 19,0 237,5 B 18,1 18874,0 A 30,6 

Verão 17045,0 A 33,3 2440 AB 27,0 197,5 B 15,1 19682,5 A 32,0 

Outono 8973,8 B 17,5 3525 A 39,0 255,0 B 19,5 12753,8 B 20,7 

Inverno 8321,3 B 16,2 1355 B 15,0 620,0 A 47,3 10296,3 B 16,7 

Média 12815,4 --- 2258,5 --- 327,5 --- 15401,7 --- 

CV (%) 23,49 --- 43,98 --- 41,98 --- 18,56 --- 

Legenda: MSF - Massa seca de folhas (kg ha-1), MSC - Massa seca de colmos (kg ha-1), MM - Massa seca de material morto 

(kg ha-1), PTF – Produtividade total de forragem (kg ha-1); CV (%) – coeficiente de variação. 

Médias seguidas pelas mesmas letras, maiúsculas, na coluna, não diferem entre si estatisticamente pelo teste Tukey (p< 0,05). 
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A distribuição de PTF por estação mostra valores de 30,6% e 32,0% para primavera e 

verão (62,6% do total anual), e de 20,7% e 16,7% para outono e inverno (37,4% do total anual), 

mostrando claramente o efeito da estacionalidade de produção de forragem. A produção de 

forragem no período hibernal (outono/inverno) equivale a cerca de 60% da produção de 

primavera/verão. 

O crescimento de pastagens tropicais está sujeito a uma faixa de temperatura, e valores 

abaixo ou acima desta faixa limitam seu crescimento, mesmo em condições ideais de 

disponibilidade hídrica, tais como no presente experimento. Portanto, a temperatura do ar foi 

limitante ao desenvolvimento do capim Mombaça nos meses de outono/inverno, fato também 

observado por Dantas et al. (2016) em experimento sobre produção de forragem do capim 

braquiária irrigado, no qual a menor produção ocorreu no inverno. 

Nas menores temperaturas (Figura 20) estão associadas a menores índices de radiação 

solar, reduzindo o crescimento do capim e resultando em menor concentração de matéria seca, 

conforme foi observado por Sanches et al. (2016) e Alencar et al. (2009).  

 No inverno, as temperaturas mínimas chegaram a 3,1ºC e 3,6ºC nos Anos 1 e 2, 

respectivamente, resultando também em maior acúmulo de material morto (MM) em relação às 

demais estações do ano. Tal fato justifica-se pela redução do ritmo dos processos metabólicos 

associados ao crescimento e pelo aumento da senescência. 

A menor concentração de massa seca de colmos (Tabela 10) ocorreu nos meses de 

inverno e primavera, o que pode ser atribuído às baixas temperaturas no final de outono e 

durante o inverno, levando à redução do crescimento e ao alongamento caulinar, que também 

afetou parte da primavera. Já no outono e no verão ocorreu o oposto; as temperaturas altas a 

partir do meio da primavera possibilitaram forte crescimento e a produção de colmos aumentou. 

Agrupando os dados por períodos produtivos, considerando safra (meses quentes e 

úmidos da primavera/verão) e entressafra (meses mais frios e secos, de outono/inverno), pode-se 

visualizar uma grande discrepância produtiva (Tabela 11). Todas as variáveis apresentadas em 

seus valores médios (anos 1 e 2) diferiram estatisticamente entre si, com significância estatística 

para p<0,05.  

A PTF no período de safra correspondeu a uma média 56,3% e 68,4% nos anos 1 e 2, 

respectivamente. Maiores produções no período quente e úmido (safra) também foram 

observadas por Gomes et al. (2015) em capim de Tifton 85 irrigado, com 78% da produtividade 

total da forragem na primavera/verão. 
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Tabela 11. Produção de matéria seca de folhas (MSF), colmos (MSC), material morto (MM) e 
produtividade total de forragem (PTF) e razão entressafra/safra da produtividade de 

matéria seca (RES-S) de capim Mombaça nos períodos de Safra e Entressafra, nos 

anos de 2016 a 2018, Piracicaba/SP. 

 MSF (kg ha-1) 

Ano 1 (2016-17) Ano 2 (2017-18) Média bienal CV (%) 

Safra 28.406,3 Ab 39.526,7 Aa 33.966,5 A 

5,72 
Entressafra 21.696,5 Bb 12.893,8 Bb 17.295,2 B 

Média anual 25.051,4    a 26.210,2    a 25.630,8 

RE-SS 76,4 % 32,6 % 50,9 % 

 MSC (kg ha-1) 

Ano 1 (2016-17) Ano 2 (2017-18) Média bienal CV (%) 

Safra 4.667,0 Aa 3.639,5 Bb 4.153,3 B 

13,24 
Entressafra 3.331,3 Bb 6.431,3 Aa 4.881,3 A 

Média anual 3.999,2    b 5.035,5    a 4.517,3 

RE-SS 71,4 % 176,7 % 117,5 % 

 MM (kg ha-1) 

Ano 1 (2016-17) Ano 2 (2017-18) Média bienal CV (%) 

Safra 328,3 Ba 550,2 Aa 439,2 B 

29,52 
Entressafra 863,7 Aa 888,1 Aa 875,9 A 

Média anual 596,0    a 719,1    a 657,6  

RE-SS 263 % 161 % 199,4 % 

 PTF (kg ha-1) 

Ano 1 (2016-17) Ano 2 (2017-18) Média bienal CV (%) 

Safra 33.401,6 Ab 43.716,4 Aa 38.559 A 

5,90 
Entressafra 25.891,5 Ba 20.213,2 Bb 23.052,4 B 

Média anual 29.646,6   b 31.964,8    b 30.805,7 

RE-SS 77,5 % 46,2 % 59,8 % 

Legenda: MSF – Massa seca de folhas; MSC – Massa seca de colmos; MM – Massa seca de material morto;  

PTF – Produtividade Total de Forragem;  

Médias seguidas pelas mesmas letras, maiúsculas na coluna e minúsculas nas linhas, não diferem entre si estatisticamente 

pelo teste Tukey (p< 0,05). 

 

Comparando as safras dos Anos 1 e 2, nota-se que a PTF e a MSF no Ano 2 foram 

superiores em cerca de 10 e 11 Mg ha-1, respectivamente. A mesma comparação feita na 

entressafra mostra que, no Ano 1, os valores de PTF e MSF foram superiores aos do Ano 2 em 

cerca de 5 e 9 Mg ha-1, respectivamente.  

 A relação menos elástica entre safra e entressafra no Ano 1 (56,3% e 43,7%, 

respectivamente) pode ser explicada pela produção atípica de outono/inverno, que pode estar 

relacionada aos altos valores observados de tensiometria no período, com média de 37,3 kPa, 

evidenciando altos consumos hídricos no período.   

Transformando os valores de PTF em acúmulo diário de forragem (ADF, kg ha-1 d-1 de 

MS), os valores médios por estação foram sempre superiores a 100 kg ha-1 d-1 de MS (Tabela 12), 

o que corrobora os resultados obtidos por outros autores, que confirmam tal possibilidade em 
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pastagens irrigadas, com valores de ADF iguais ou superiores a 100 kg ha-1 d-1 de MS (Queiroz et 

al., 2012; Nogueira et al., 2013; Teixeira et al., 2013).  

 

Tabela 12. Acúmulo de Diário de Forragem (ADF) baseado na produção total de forragem 

(PROD) e baseado na Produção de folhas e colmos (PFC), Piracicaba/SP, 2016-2018. 

 
ADF - PTF (kg ha-1 d-1) 

Verão Outono Inverno Primavera Ano 

Ano 1 197,3 Ba 142,8 Ab 137,1 Ab 173,8 Ba 162,8 A 
Ano 2 240,2 Aa 134,5 Ab 84,3 Bb 245,6 Aa 176,1 A 
Média 218,7 a 138,7 b 110,7 c 209,7 a 169,4 

 
ADF - PFC (kg ha-1 d-1) 

Verão Outono Inverno Primavera Ano 

Ano 1 194,8 Ba 140,1 Ab 130,5 Ab 172,7 Ba 159,5 A 
Ano 2 238,2 Aa 131,6 Ab 77,6 Bc 241,4 Aa 172,2 A 
Média 216,5 a 135,9 b 104,0 c 207,0 a 165,9 

Legenda: ADF – PTF: Acúmulo médio diário a partir de dados de produtividade total de forragem, ADF – PFC: Acúmulo 

médio diário de forragem a partir de dados de produtividade de folhas e colmos.  

Médias seguidas pelas mesmas letras, maiúsculas na coluna e minúsculas nas linhas, não diferem entre si estatisticamente 

pelo teste Tukey (p< 0,05). 

A análise da PTF resulta em uma ADF média geral de 169,4 kg ha-1 d-1 de MS, valor 

bem próximo do obtido dos 165 kg ha-1 d-1 obtidos por Sanches et al. (2019), com capim 

Mombaça irrigado, e dos 172,4 kg ha-1 d-1 obtidos por Aguiar et al. (2006), com capim Tifton 85 

irrigado (híbrido Cynodon dactylon x Cynodon nlemfuensis cv. Tifton 68).  

 Os maiores valores de ADF (214,2 kg ha-1 d-1) foram obtidos no período de 

primavera/verão, evidenciando o alto potencial produtivo da forrageira, quando submetida à 

irrigação e a doses elevadas de nitrogênio (1000 kg ha-1 ano-1 de N). Tal valor de ADF foi 

superior aos valores máximos obtidos por Sanches et al. (2015; 2017b), de 122 e 184 kg ha-1 d-1 de 

MS, para o capim Tifton 85 irrigado e com dose de 1050 kg ha-1 de N (75 kg ha-1 ciclo-1 e 14 

ciclos ano-1) considerado um dos capins mais produtivos e indicados para sistemas de alta 

produção. 

Comparando os valores de ADF em função da produção de folhas e colmos (PFC), 

material que realmente é aproveitado por um animal ruminante, os valores médios também foram 

altos. A menor média ocorreu no inverno, com 104 kg ha-1 d-1 de MS. 

Quando comparado o valor da TL em função de vacas de raça Holandesa, os valores 

médios são menores (Tabelas 13 e 14), devido ao peso vivo desses animais, com cerca de 600 kg 

de peso vivo (1,33 UA vaca-1).   

Considerando-se o mínimo ADF (104 kg ha-1 d-1) e um consumo diário de matéria seca 

igual a 9 kg UA-1 de MS, ou 12 kg vaca-1 (raça Holandês, 1,33 UA vaca-1), e 70% de eficiência de 

colheita de forragem pelos animais, estima-se que a o menor taxa de lotação animal seria de 8,1 
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UA ha-1, ou 6,1 vacas ha-1 (Tabela 13). Esta taxa é bem superior à média nacional, de 1,2 UA ha-1 

(FRANCISCO, 2017). 

Diavão et al. (2017) realizaram um experimento com capim do gênero Pennisetum sem 

irrigação, nos meses de janeiro a maio, e obteve-se uma taxa de lotação (TL) de 7,8 UA ha-1.  

Gomes et al. (20015) realizaram experimento irrigado com o capim Tifton 85 e obteve TL de 

10,7 e 17,2 UA ha-1 nos períodos de entressafra e safra, respectivamente, não levando em 

consideração nenhum fator de correção para a eficiência de pastejo. Tal resultado corrobora os 

dados do presente experimento, em que se obteve médias de 9,3 e 16,5 UA ha-1 para entressafra e 

safra, respectivamente (Tabela 14). 

 

Tabela 13. Taxa de lotação em unidade animal por hectare (TL – UA) e Taxa de lotação em 

vacas holandesas por hectare (TL – Ho) baseado no peso de um animal adulto, Piracicaba/SP, 

2016-2018. 

CV (%) TL – UA ha-1 (unitário) 

11,57  Verão Outono Inverno Primavera Ano 

Ano 1 15,1 Ba 10,9 Abc 10,2 Ac 13,4 Bab 12,4 A 
Ano 2 18,5 Aa 10,2 Ab 6,0 Bc 18,8 Aa 13,4 A 
MG 16,8 a 10,6 b 8,1 c 16,1 a 12,9 

CV (%) TL – Ho ha-1 (unitário) 

11,58 Verão Outono Inverno Primavera Ano 

Ano 1 11,4 Ba 8,2 Abc 7,6 Ac 10,1 Bab 9,3 A 
Ano 2 13,9 Aa 7,7 Ab 4,5 Bc 14,1 Aa 10,0 A 
MG 12,6 a 7,9 b 6,1 c 12,1 a 9,7 

Legenda: UA: Unidade animal baseado em 450 kg de peso vivo por hectare, Ho: Unidade de vaca holandesa baseado em 600 

kg de peso vivo por hectare, MG – Média Geral.  

Médias seguidas pelas mesmas letras, maiúsculas na coluna e minúsculas nas linhas, não diferem entre si estatisticamente 

pelo teste Tukey (p< 0,05). 

Os maiores valores de TL (em UA ha-1 ou vacas ha-1) ocorreram na safra, em ambos os 

anos avaliados (Tabela 14). 

 

Tabela 14. Taxa de lotação em unidade animal por hectare (TL – UA) safra e entressafra e Taxa 
de lotação em vacas holandesas por hectare (TL – Ho) safra e entressafra baseado no 
peso de um animal adulto, Piracicaba/SP, 2016-2018. 

 
           TL – UA (unitário)          __ _______TL - Ho (unitário)_______ 

Safra Entressafra Média Safra Entressafra Média 

Ano 1 14,3 Ba 10,5 Ab 12,4 A 10,7 Ba 7,9 Ab 9,3 A 
Ano 2 18,7 Aa 8,1 Bb 13,4 A 14,0 Aa 6,1 Bb 10,1 A 
MG 16,5 a 9,3 b 12,9 12,4 a 7,0 b 9,7 

Legenda: UA: Unidade animal baseado em 450 kg de peso vivo, Ho: Unidade de vaca holandesa baseado em 600 kg de peso 

vivo.  

Médias seguidas pelas mesmas letras, maiúsculas na coluna e minúsculas nas linhas, não diferem entre si estatisticamente 

pelo teste Tukey (p< 0,05). 
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Quanto à TL em função de vacas da raça Holandesa, o valor médio anual foi de 9,7 

vacas ha-1, demonstrando expressiva capacidade de suporte animal.  

Observa-se, porém, que a maioria das propriedades produtoras de leite tem rebanho 

composto por vacas, novilhas e bezerras, e que nem todas as vacas do rebanho estão em lactação. 

Considerando-se uma propriedade com sistema intensivo de produção a pasto, a 

composição normal do rebanho é de 60% de vacas (1,33 UA vaca-1), 20% de novilhas (0,7 UA 

novilha-1) e 20% de bezerras (0,3 UA bezerra-1), com 83% das vacas em lactação (50% do 

rebanho). Com essa composição, o peso médio de um rebanho pode ser convertido em cerca de 

1 UA (1,33 x 60% + 0,7 x 20% + 0,3 x 20%).  

A lotação média anual de 9,7 UA ha-1 (rebanho) e uma proporção de 50% de vacas em 

lactação no rebanho, uma lotação de 4,85 vacas ha-1 em lactação. Supondo que as vacas tenham 

produção média de 15 L d-1, comum em rebanhos especializados para leite, o potencial de 

produção de leite nessa pastagem seria superior a 26500 L ha-1 ano-1. Tal produtividade é muito 

superior à média nacional (cerca de 2000 L ha-1 ano-1). 

 

6.4. Conclusão 

O capim mombaça apresenta grande potencial produtivo para a produção animal em 

sistemas intensivos, com pastagens irrigadas e adubadas, com produtividade média acumulada de 

61 Mg ha-1 ano-1, em 2 anos consecutivos de experimento. 

O capim apresentou expressiva taxa de acúmulo de forragem, acima de 10 kg ha-1 d-1 de 

MS, o que demonstra grande potencial de uso em atividade pecuária intensiva.  

Na safra (primavera/verão) ocorreu a maior produção de todos os parâmetros 

biométricos avaliados, com uma relação média geral de 60% de toda a matéria seca produzida. 

A produção de entressafra (outono/inverno) foi equivalente a 60% da produção de safra 

(primavera/verão). 
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