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Sub-área: 3 – Forragicultura e Pastagens
Resumo: Objetivou-se avaliar a massa de forragem e o valor nutritivo de B. ruziziensis (Syn:
U. ruziziensis) sob diferentes estratégias de manejo. Foram avaliadas combinações de dois
fatores num delineamento em blocos casualizados. Os dados foram analisados pelo Proc Mixed
do SAS. As médias das alturas de resíduo foram comparadas pelo teste F (P>0,05), e as médias
da altura de corte e da interação altura de resíduo x altura de corte, pelo teste de Tukey (P>0,05).
Houve interação altura resíduo x altura de corte significativa (P<0,05) para todas as variáveis
estudadas, o que significa comportamento diferencial entre as diferentes combinações desses
dois fatores, à exceção da relação folha/caule. Concluiu-se que os tratamentos com 25 cm de
altura de corte associados à forragem residual de 10 e 15 cm podem ser recomendados como as
melhores estratégias de manejo.
Palavras–chave: intervalo de desfolha, massa de forragem, valor nutritivo, zootecnia

Introdução
Espera-se que as forrageiras tropicais, quando adubadas e manejadas de forma adequada,
assegurem maior produtividade de forragem e boa eficiência de colheita, que é dependente da
exploração correta da planta, pois a sustentabilidade do sistema é fundamental.
A B. ruziziensis (Syn: U. ruziziensis) é, dentre as gramíneas do gênero, uma das menos
difundidas nas áreas de pastagens cultivadas e das menos estudadas. Deve-se lembrar que essa
forrageira além da boa produtividade, apresenta valores médios de proteína bruta e
digestibilidade na massa de forragem, o que poderá determinar razoáveis ganhos de peso por
animal (EUCLIDES, 2000). Assim, objetivou-se avaliar a produção forrageira e o valor
nutritivo de B. ruziziensis (Syn: U. ruziziensis), em diferentes estratégias de manejo.

Material e Métodos
O experimento foi conduzido na Área Experimental do Centro de Ciências Agrárias e
Engenharias da Universidade Federal do Espírito Santo, em Alegre – ES, em pastagem de B.
ruziziensis (Syn: U. ruziziensis) e avaliadas combinações de dois fatores: quatro alturas
simulando a entrada de animais na pastagem (20, 25, 30 e 35 cm) e duas alturas de resíduo
remanescente pós corte (10 e 15 cm), num delineamento em blocos casualizados, com três
repetições. Assim, os tratamentos testados foram: T1 = 20x10; T2 = 25x10; T3 = 30x10; T4 =
35x10; T5 = 20x15; T6 = 25x15; T7 = 30x15 e T8 = 35x15 cm. Foi usado o esquema experimental
em parcelas subdivididas, em que as alturas de resíduo constituíram as parcelas e as alturas
simulando a entrada dos animais, as subparcelas.
O manejo de cortes foi realizado sempre que as parcelas atingiram alturas determinadas. A
pastagem foi adubada em cobertura em três aplicações iguais de 50 kg/ha de nitrogênio à base de ureia
e 60 kg/ha de K2O, à base de cloreto de potássio, em três aplicações, perfazendo um total de 150
kg/ha/ano de N e de 180 kg/ha/ano de K 2O. Como o solo apresentava teores de fósforo de médio a alto,
esse elemento somente foi aplicado em sua totalidade junto à primeira aplicação de ureia e cloreto de
potássio, com 50 kg/ha de P2O5, à base de superfosfato simples.

Foram avaliadas a massa de forragem, separada em folhas, caules e material morto, a
relação folha/caule, a taxa de acúmulo e a composição química da forragem (PB e FDN) e a
digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS).
A massa total de forragem foi estimada com uma moldura metálica de 0,25 m2, em cada
parcela. Para a avaliação dos componentes morfológicos da forragem, foi retirada uma alíquota
representativa das amostras colhidas para a determinação da massa total de forragem em cada
corte. Essa alíquota foi separada em lâmina foliar, colmo + bainha e material morto, que foram
pesadas e secas em estufa de circulação forçada de ar a 55ºC até peso constante.
Para a determinação da taxa de acúmulo de forragem (kg/ha/dia de MS) os valores de
acúmulo foram divididos pelo número de dias entre cada ciclo de corte. O acúmulo total de
massa seca do período foi calculado pelo somatório da produção de todos os ciclos de cortes.
Os dados de massa de forragem, caules, folhas, material morto, taxa de acúmulo de
forragem e o valor nutritivo da forragem foram analisados pelo Proc Mixed do SAS. As médias
das alturas de resíduo foram comparadas pelo teste F (P>0,05) e as médias da altura de corte e
da interação altura de resíduo x altura de corte, pelo teste de Tukey (P>0,05).

Resultados e Discussão
Durante o período do experimento as temperaturas máximas, mínima e a umidade relativa foram
semelhantes aos das médias de anos anteriores, enquanto a precipitação pluviométrica esteve abaixo das
médias de resultados de anos anteriores.
Os resultados relacionados aos componentes da massa de forragem (caule, folha e material morto)
da relação folha/caule e da taxa diária de acúmulo para os tratamentos de estratégias de manejo (altura
de resíduo pós pastejo em relação à variável altura da planta no momento do corte) podem ser
visualizados na Tabela 1.
Tabela 1. Produções médias de massa de forragem de caules, folhas, material morto e total, em kg/ha, relação
folha:caule e taxa de acúmulo diário (kg/ha/dia de MS) dos cortes realizados durante 180 dias em pastagem de B.
ruziziensis (Syn: U. ruziziensis) submetidas a diferentes estratégias de manejo.
Taxa acúmulo
kg/ha/dia
20x10
1599Bb
1695Bb
2907Ca
6201Cb
1,03Ba
31,01Cb
25x10
2205Ab
2319Aa
6565Aa
11069Aa
1,07Ba
61,49Aa
30x10
2339Aa
2325Aa
5879Ba
9873Ba
0,99Ba
54,85Ba
35x10
1444Ca
1629Ba
2432Db
5417Cc
1,20Aa
30,09Cc
20x15
2419Aa
1968Aa
2471Db
6858Ca
0,82Cb
38,01Ca
25x15
2368Aa
2087Ab
5912Ab
10367Aa
0,92Ab
59,09Aa
30x15
2075Bb
1767Bb
4581Bb
8423Bb
0,85BCb
45,82Bb
35x15
1401Ca
1234Cb
3105Ca
5740Cc
0,88Bb
31,88Dc
1
Letras maiúsculas comparam as quatro alturas de corte (20, 25, 30 e 35 cm) nas duas alturas de resíduo (10 e 15
cm), em cada coluna pelo Teste de Tukey (P>0,05) e letras minúsculas comparam as duas alturas de resíduo (10 e
15 cm) nas quatro alturas de corte, em cada coluna pelo Teste F (P>0,05) e suas interações por meio do Teste de
Tukey (P>0,05).
Tratamento

Caule

Folha

Mat. Morto

Total

Rel. F/C

Houve interação altura resíduo x altura de corte significativa (P<0,05) para todas as
variáveis estudadas, o que significa comportamento diferencial entre as diferentes combinações
desses dois fatores, à exceção da relação folha/caule. Assim, para a fração caule, verifica-se um
aumento gradativo de matéria seca para 20, 25 e 30 cm de altura de corte quando combinada
com o resíduo de 10 cm; o contrário ocorreu em relação à forragem residual de 25 cm. Os
maiores valores de massa de forragem de caules ocorreram nas combinações 30x10 cm (2339
kg/ha) e 20x15 cm (2419 kg/ha). Para a fração folha verificou-se, também, um aumento
gradativo de MS para 20, 25 e 30 cm de altura de corte quando combinada com o resíduo de 10
cm; na presença de altura residual da forragem de 15 cm, o maior rendimento de folhas ocorreu
na altura de corte de 25 cm. Em relação à variável material senescente observam-se maiores
produções de MS na altura de corte de 25 cm quando combinada com as duas alturas de resíduo

10 cm (6565 kg/ha) e 15 cm (5912 kg/ha). Elevadas produções de massa de forragem de
material senescente com certeza estão relacionadas à baixa pluviosidade ocorrida durante o
estudo. Resposta semelhante foi obtida para a variável massa de forragem total em que os
maiores rendimentos foram obtidos nas combinações 25x10 cm (11069 kg/ha) e 25x15 cm
(10637 kg/ha). A relação folha/caule (F/C) foi maior (P<0,05) nos tratamentos com 10 cm de
resíduo pós corte quando comparada ao de 15 cm. As taxas de acúmulo diárias apresentaram
respostas diferentes para quase todas as combinações estudadas, mas as maiores taxas diárias
de acúmulo de massa de forragem ocorreram nas combinações 25x10 cm (kg/ha) e 25x15 cm,
de 61,49 e 59,09 kg/ha, respectivamente. Essas respostas podem ter sido influenciadas pela
redução da precipitação pluviométrica ocorrida durante a execução dessa pesquisa. Aliado a
isso, outro fator que pode ter propiciado tais resultados foi o ataque severo de lagartas a partir
do início de março de 2015.
Os tratamentos com 25 cm de altura de corte associada à forragem residual de 10 cm e
com 30 cm de altura de corte associada à forragem residual de 15 cm foram os que
possibilitaram maior eficiência em relação às características estruturais e morfogênicas para a
gramínea estudada, ambas resultando em uma altura de forragem disponível pós corte.
Nota-se na Tabela 2 que houve interação significativa (P<0,05) dos fatores altura de
resíduo e alturas de corte em relação aos teores de proteína bruta da forragem, com maiores
percentagens observadas nos tratamentos de 20 e 25 cm de altura de corte associado ao resíduo
de 10 cm em relação ao resíduo de 15 cm.
Tabela 2. Teores médios1 de proteína bruta (PB - %), fibra em detergente neutro (FDN - %) e digestibilidade in
vitro da matéria seca (DIVMS - %) em pastagem de B. ruziziensis (syn: U. ruziziensis) submetidas a diferentes
estratégias de manejo.
Tratamento
PB - %
FDN - %
DIVMS - %
20x10
10,89Aa
40,86Ab
51,33Ab
25x10
9,00Ba
41,80BCb
52,09Ab
30x10
8,89Ba
42,62Bb
47,78Bb
35x10
6,00Ca
43,02Ba
45,55Cb
20x15
9,72Ab
46,83Aa
53,12Aa
25x15
9,12Ba
47,19Aa
51,65Aa
30x15
7,77Cb
45,03Ba
49,94BCa
35x15
5,91Da
42,78Ca
48,10Ca
1
Letras maiúsculas comparam as quatro alturas de corte (20, 25, 30 e 35 cm) nas duas alturas de resíduo (10 e 15
cm), em cada coluna pelo Teste de Tukey (P>0,05) e letras minúsculas comparam as duas alturas de resíduo (10 e
15 cm) nas quatro alturas de corte, em cada coluna pelo Teste F (P>0,05) e suas interações por meio do Teste de
Tukey (P>0,05).

Maiores conteúdos de proteína bruta (PB) foram observados nos tratamentos de 30 e 35
cm de altura de corte associado ao resíduo de 15 cm quando comparado ao resíduo de 10 cm.
Observou-se decréscimo do conteúdo de PB da menor para a maior altura de corte,
independente das alturas de resíduo da pastagem. Para fibra em detergente neutro (FDN),
embora tenha havido interação significativa da altura de resíduo vs altura de corte, este fato não
é importante quando os teores são muito baixos na pastagem, o que praticamente não interfere
no consumo de forragem pelos animais.
Em relação à digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) os maiores teores foram
verificados nas combinações entre os fatores altura de corte e altura de resíduo pós corte de
20x10 e 25x10 cm e de 20x15 e 25x15 cm. Nota-se, ainda, a inexistência de interação com
respostas semelhantes e decrescentes dessa variável à medida que se aumenta a altura de corte.
Na literatura são citados teores mais elevados de DIVMS, em torno de 60% para gramíneas
tropicais em estado vegetativo (EUCLIDES et al., 2000), valores significativamente maiores
que os observados nesta pesquisa.
Deve-se considerar que os teores de PB (9%) e DIVMS (52%) da presente pesquisa
encontram-se acima dos mínimos de 7 e 49% para PB e DIVMS, respectivamente, preconizados
para um consumo adequado da forragem e são suficientes para a manutenção animal, além de
possibilitarem razoáveis ganhos em produção animal.

Conclusões
As estratégias de manejo que utilizam 25 cm de altura de corte associada à forragem
residual de 10 cm e 15 cm possibilitam as maiores eficiências em relação às características
produtivas e de valor nutritivo para a gramínea estudada.
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