
1 Mestranda em Produção Vegetal, UFES centro de Ciências Agrária, CEP 29.500-000, Alegre, ES. Fone: (28) 35528930. e-
mail: morganascg@hotmail.com. 2 Estudante de Graduação em Agronomia, UFES, Alegre, ES. 3 Prof. Doutor, Depto de 
Engenharia Agrícola, UFES, Alegre, ES. 

 

CRESCIMENTO DE FORRAGEIRAS TROPICAIS IRRIGADAS EM 

AMBIENTE PROTEGIDO 

 

M. Scaramussa Gonçalves ¹; L. Motte Valente ²; E. Fialho dos Reis ³  

 

RESUMO: Os sistemas de produção de carne e/ou leite, a pasto, são submetidos a períodos 

de safra e entressafra, decorrentes das condições climáticas intrínsecas das estações. Logo, o 

manejo da irrigação é um recurso para racionalizar a aplicação de água às culturas. Assim, o 

objetivo do trabalho foi avaliar o crescimento em massa seca de forrageiras irrigadas, em 

condições de ambiente protegido. O trabalho foi conduzido um delineamento inteiramente 

casualizado onde foi testado 3 forrageiras (Capim Marandu, Tifton 85 e Mombaça), 10 

repetições e uma  lâmina d’água (100% da evapotranspiração). Os dados foram submetidos ao 

Teste de Tukey ao nível 5% de probabilidade. Observando-se que as forrageiras expressaram 

um interessante  potencial produtivo, por possuir condições satisfatórias ao crescimento 

(idade, clima, adubação e irrigação). Entretanto a Brachiaria apresentou maior crescimento 

em comparação a Cynodon e a Panicum em massa seca, pelo fato de a Brachiaria conter 

melhor relação folha/haste e esta característica ser melhorada a partir de um adequado manejo 

de irrigação e de corte. Dessa forma o gênero Brachiaria se apresentou com maior potencial 

de crescimento inicial que o gênero Cynodon e Panicum quando irrigado.  

Palavras chaves: marandu, tifton 85, mombaça 

 

TROPICAL FORAGE GROWTH IN IRRIGATED PROTECTED 

ENVIRONMENT 

 

SUMMARY: Meat production systems and / or milk, pasture, they undergo harvest periods 

and off season arising from the intrinsic climatic conditions of the seasons. Soon, the 

irrigation management is a feature to streamline the application of water to crops. The 

objective of this study was to evaluate the growth in irrigated forage dry matter in greenhouse 

conditions. The work was conducted a randomized design which has been tested 3 forage 

(Marandu grass, Tifton 85 and Mombaça), 10 reps, and a water depth (100% 

evapotranspiration). The data were submitted to Tukey test at 5% level of probability. Noting 

that fodder expressed an interesting productive potential, by owning conditions satisfactory 
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growth (age, climate, fertilization and irrigation). However Brachiaria showed higher growth 

compared to Cynodon and Panicum in dry matter, because the Brachiaria contain better leaf / 

stem and this characteristic be improved from a proper management of irrigation and cutting. 

Thus the Brachiaria performed with the greatest potential for early growth that Cynodon and 

Panicum gender when irrigated. 

 

KEYWORDS: marandu, tifton 85, mombaça 

 

 INTRODUÇÃO 

A bovinocultura é um dos principais destaques do agronegócio brasileiro no cenário 

mundial desde 2004, o Brasil assumiu a liderança nas exportações, com um quinto da carne 

comercializada internacionalmente e vendas em mais de 180 países. No entanto, falhas no 

processo de alimentação e genética dos animais são os fatores que mais contribuem para baixa 

produtividade desta atividade (INCAPER, 2007).  

As pastagens são consideradas a forma mais prática e econômica de alimentação dos 

bovinos, devido ao baixo custo de produção em relação aos concentrados, (CUNHA et al., 

2007), portanto, o uso de forrageiras com alta capacidade de produção de matéria seca, como 

as dos gêneros Cynodon, Panicum e Brachiaria, em razão do elevado potencial produtivo e da 

qualidade, desempenham papel fundamental nos sistemas de produção de carne e/ou de leite.  

Estes sistemas de produção de carne e/ou leite, a pasto, são submetidos a períodos de 

safra e entressafra, decorrentes das condições climáticas intrínsecas das estações. Dessa 

forma, o manejo da irrigação é um recurso para racionalizar a aplicação de água às culturas, 

de maneira complementar às precipitações pluviais, desta forma, a reposição de água ao solo 

por meio da irrigação, na quantidade adequada e no momento oportuno, é decisiva para o 

sucesso da intensificação da produção. 

Na região Sudeste do Brasil, Aguiar et al.(2002), trabalhando com bovinos eurozebu, 

mantidos em pastagens irrigadas de capins Mombaça, Tanzânia e Cynodon, observaram 

ganhos de peso/animal x dia de 0,88 kg a1,17 kg, representando em aumentos de 10 a 45% 

em relação aos animais mantidos em pastagens não irrigadas. Na área irrigada, a taxa de 

lotação variou de 6,05 a 7,18 UA/ha, superando em 25 a 76% a taxa de lotação dos pastos não 

irrigados. Estes incrementos,quando considerados em conjunto, evidenciam que a 

produtividade da terra aumentou entre 41 e 56%.  
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Porém, a irrigação de pastagens não tem sido feita de modo correto e, na maioria das 

vezes, ocorre aplicação excessiva de água, ocasionando prejuízos econômicos e ao meio 

ambiente ao longo do tempo. Assim, o sistema de irrigação se torna um atrativo importante ao 

pecuarista, para que possa evitar os riscos climáticos e garantir a produção de forragem. 

 Dessa forma, o trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento de três cultivares 

forrageiras dos gêneros Brachiaria, Cynodon e Panicum, irrigados em condições de ambiente 

protegido. 

 

MATE RIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi conduzido no período de março a maio de 2015 na casa de vegetação da 

área experimental, pertencente ao Centro de Ciências agrárias da Universidade Federal do 

Espírito Santo (CCA-UFES), situada no município de Alegre, Espírito Santo. As coordenadas 

geográficas são: 20º42’51,61” latitude Sul, 41º27’ 24,51” longitude Oeste e 136,82 m de 

altitude. A região apresenta clima do tipo Aw. 

O experimento foi disposto em um delineamento inteiramente casualizado onde foi 

testado cultivares de 3 gêneros forrageiros (Brachiaria brizantha cv. Marandu, Cynodon spp. 

Tifton 85 e Panicum maximum cv. Mombaça) com 10 repetições e uma  lâmina d’água (100% 

da evapotranspiração). 

O solo utilizado foi um latossolo vermelho amarelo de textura argilosa, coletado na 

própria área experimental na profundidade de 0 a 0,30 m, posteriormente, destorroado, 

passado em peneira de 4 mm e homogeneizado. Foram retiradas amostras e enviadas ao 

laboratório para determinação das características químicas do solo. A correção do pH do solo 

e a adubação foi realizada conforme recomendação de NOVAIS et al., (1991), para ambiente 

protegido.  

 A produção de mudas das gramíneas dos gêneros Brachiaria e Panicum foi por meio 

de sementes comerciais com pureza de 90,00 % e viabilidade de 80,00%. Aos 20 dias após a 

emergência das plântulas essas foram plantadas nos vasos de 40 dm3 já preenchidos com solo, 

5 plantas/vaso. 

No caso do gênero Cynodon a implantação da forrageira nos vasos foi via vegetativa, 

por mudas, adquiridas no IFES (Instituto Federal do Espírito Santo) campus de Alegre - ES, e 

o plantio foi nas profundidades de 10 e 15 cm e também 5mudas/vaso.  
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O corte e coleta, foi realizado aos 40 dias após o primeiro corte (corte para 

perfilhamento) para todas as forrageiras. A altura de corte do nível do solo foi de 0,35m para a 

Panicum, 0,25m para a Brachiaria, e 0,15m para Cynodon, adaptado de Corrêa (2000). Toda a 

massa verde colhida foi acondicionada em sacos devidamente identificados, e enviados para 

secar em estufa com circulação de ar a 55 °C, por um período de 96 horas, para determinação 

da massa seca (MS em Kg.ha-1).  

Os dados foram analisados por meio de teste de média, Tukey, adotando-se um nível de 

5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1.  Valores médios da massa seca dos cultivares de 3 gêneros forrageiros irrigadas em 

ambiente protegido 

Forrageiras Massa Seca (Kg.ha-1) 

Brachiaria brizantha cv. Marandu 13.966,780 a 
Cynodon spp. Tifton 85 5.736,714 b 

Panicum maximum cv. Mombaça 5.864,357 b 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo Teste de Tukey.   

Observando os dados da tabela 3, a Brachiaria apresentou maior massa seca em 

comparação a Cynodon e o Panicum, pelo fato de a Brachiaria conter melhor relação 

folha/haste (DA SILVA, 1995) e esta característica ser melhorada a partir de um adequado 

manejo de irrigação e de corte. Apesar da Brachiaria ser  tolerante a condições adversas, é 

também, extremamente responsiva a adubações e ao manejo de irrigação. 

A adubação nitrogenada é uma estratégia que permite aumentar a densidade volumétrica 

de forragem e, sobretudo, a produção de folhas no perfil da pastagem, pois o N tem efeito 

significativo sobre a taxa de aparecimento e alongamento de folhas nas gramíneas 

(MAZZANTI et al., 1994). 

No entanto, Molan (2004) observou que pastos de capim-marandu adubados com 150 

kg.ha-1 de N e manejados de 10 a 30 cm apresentaram taxas de acúmulo de forragem 

equivalentes, porém superiores às do pasto manejado a 40 cm. 

Entre os materiais avaliados o capim mombaça foi o menos produtivo, sendo sua 

produção 41,99% da média do material mais produtivo nesse estudo. RIBEIRO et al. (2009), 

trabalhando com o capim napier e o capim mombaça no período de verão, obtiveram médias 
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de18.295 e 14.401 kg.ha-1 entre o sistema irrigado e não irrigado, mas adotaram um ciclo de 

pastejo fixo de 36 dias. 

SOARES FILHO et al. (2002), trabalhando em sistema de sequeiro encontraram dados 

superiores aos encontrados neste estudo para o capim Tifton 85 e resultados inferiores para o 

capim marandu, obtendo produções de 13.350 kg/ha e 11.400 kg.ha-1 respectivamente.  

No estudo realizado por FAGUNDES et al. (2001), trabalhando com a forrageira Tifton 

85 e diferentes alturas de corte, mostrou que o corte a 0,20 m da superfície do solo apresentou 

maior incremento na produção em massa seca da forrageira que a altura de corte de 0,15m.   

 

CONCLUSÃO  

 

A lâmina d'água de 100% da evapotranspiração contribuiu para a produção em massa seca das 

três forrageiras trabalhadas em ambiente protegido.  

A forrageira do gênero Brachiaria apresentou produção de massa seca superior as demais 

forrageiras. 
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