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INTRODUÇÃO
As cultivares do gênero Panicum maximum são gramíneas tropicais e perenes que apresentam boa
adaptação ao clima frio do sul do Brasil. Segundo JANK et al, 2008, é a espécie de forragem mais
produtiva e propagada por sementes do mercado brasileiro e pode se adaptar a diversos tipos de
solo e clima. Um dos ensejos pelo qual a cultivar Aruana foi ressaltada no presente trabalho, foi
pela importância da atividade agropecuária e leiteira na região sul, existindo necessidade de
novas informações relacionadas a produção desta cultivar. O leite é um dos seis produtos mais
importantes da agropecuária brasileira, sendo essencial no suprimento de alimentos e na geração
de emprego e renda para a população (EMBRAPA, 2016). Conforme levantamento do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2014, a produção leiteira chegou
a marca de 35,17 bilhões de litros no Brasil, sendo a região Sul a maior produtora do país,
representando 34,7% do total nacional. Além disso é vastamente utilizada como pastagem para
ovinos, por ter seu porte baixo, elevada capacidade de emitir folhas e perfilhos, com rápida
rebrotação após o corte, devido ao elevado número de gemas basais, além da excelente
aceitabilidade pelos animais (BIACHINI et al., 1999). Para a espécie Panicum maximum, sistemas
rotacionados de pastejo são os mais indicados, principalmente devido às suas características de
perfilhamento e à sua alta produtividade (CORSI, 1984). Entretanto poucos trabalhos procuram
estudar as diferenças de produtividade ao longo da estação do verão. O objetivo do trabalho foi
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avaliar a produção de matéria seca, foliar e colmo do capim Aruana durante seu ciclo produtivo
2018/2019.
METODOLOGIA
O estudo foi realizado no ciclo produtivo de 2018/2019, associado ao projeto “A sustentabilidade
em sistemas de produção Agropecuários e saúde animal (UNIJUI na Rede Leite)” situado no
Instituto Regional de Desenvolvimento Rural - IRDeR, município de Augusto Pestana-RS
pertencente ao Departamento de Estudos Agrários (DEAg/UNIJUÍ). O solo do local é caracterizado
como Latossolo Vermelho Distroférrico Típico ((SANTOS et al., 2013), pertencente à unidade de
mapeamento Santo Ângelo. As parcelas do Panicum maximum cv. Aruana são cultivadas desde
2010/2011, com quatro repetições de 16 m2. As adubações foram feitas de acordo com o Manual
de calagem e adubação para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (CQFS-RS/SC,
2016) nas datas de 16 de novembro e 12 de dezembro de 2018. Na primeira adubação foi utilizado
200 kg ha-1 do adubo formulado 5-20-20 (N-P2O5-K2O) e mais 200 kg ha-1 de ureia. A segunda
adubação nitrogenada foi usada mais 200 kg ha-1 de ureia. O critério utilizado para os cortes foi a
altura. Foram realizados 6 cortes durante seu ciclo produtivo de verão, nas respectivas datas
22/11/2018; 02 e 31/01/2019, 28/02/2019, 09/04/2019 e 11/06/2019. As amostragens foram feitas
em um ponto aleatório em cada parcela, mantendo a altura residual de 0,10 m utilizando um
quadrado de 0,5 m², tesoura e régua. Posteriormente ao corte, as parcelas foram homogeneizadas
com roçadeira, com a mesma altura residual das amostras. Sequencialmente, as amostras foram
pesadas, obtendo-se a matéria verde total. De cada uma destas amostras retirou-se uma
subamostra, na qual foi feita a separação botânica e morfológica (folhas, colmos, material morto e
invasoras) e, posteriormente, levadas à estufa de ventilação forçada temperatura de 65ºC, até
peso constante, sendo então pesadas novamente, para determinação do percentual matéria seca
(%MS). Dessa formas os dados avaliados foram de peso verde total (PVT), peso seco total (PST),
proporção de matéria seca (%MS), produção de folha (MSF) e de colmo (MSC).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do gráfico 1 é possível verificar que a distribuição na produção de forragem teve um pico
no mês de dezembro (segundo corte), mostrando que a cultivar Aruana é responsiva as
temperaturas elevadas do período. Entretanto percebe-se que nos três primeiros cortes a
forrageira manteve produções superiores a 2.000 kg/MS/ha e a partir do terceiro corte ocorre
oscilações na produção sendo inferiores a 2.000 kg/MS/ha. A produção total de matéria seca foi de
13.820 kg/MS/ha sendo que a altura não foi um fator determinante na produção. Para Euclides,
2015 a aplicação de N acelerou o crescimento das plantas, o que aumentou o número de ciclos de
pastejo, sendo o maior número registrado para o tratamento 200 kg de N. O que no presente
trabalho adveio também devido ao aumento de luz.
Gráfico 1. Proporção de matéria seca total do Panicum maximum cv. Aruana, durante o ciclo
produtivo de 2018/2019. UNIJUI- IRDeR- Augusto Pestana/RS.
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No gráfico 2 é apresentado a produção de folha e colmo, componentes que são responsáveis pela
qualidade bromatológica da pastagem e indicam aspectos do manejo aplicado na pastagem. A
partir desses resultados, pode-se observar que os três primeiros cortes, apesar de maior produção
de colmo do que de folha, indicando que a altura em que foi realizado o corte tenha ultrapassado o
que é indicado para esta cultivar. Por outro lado observa-se que a partir do terceiro corte que a
proporção de folha aumenta na composição da planta, indicando uma maior produção de folhas
conforme observado no gráfico.
Gráfico 2. Proporção de folha e de colmo do Panicum maximum cv. Aruana, durante o ciclo
produtivo de 2018/2019. UNIJUI- IRDeR- Augusto Pestana/RS.
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A produção total foi de aproximadamente 14 t/MS/ha em seis cortes ao longo do ciclo. Contudo a
partir da análise realizada é possível inferir que poderiam ser realizados um número maior de
cortes no início do ciclo, o que potencializaria a produção de folhas e consequentemente poderia
promover alterações na produção de Matéria Seca Total.
O período de descanso aproximado de 40 dias entre o primeiro e segundo corte, pode ter
acarretado diminuição do valor nutritivo da gramínea devido à maior proporção de colmos. Isso
limita o consumo e a digestibilidade desse alimento em animais a pasto (POMPEU, 2010).
CONCLUSÃO
A cultivar Aruana durante o ciclo de produção 2018/2019 se mostrou responsiva as temperaturas
mais altas. A produção total de aproximadamente 14 t/MS/ha em seis cortes ao longo do ciclo. A
sugestão é iniciar o manejo de cortes mais cedo, se as condições climáticas e de manejo permitir,
obedecendo à altura de corte.
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