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Produção de forragem de espécies de Brachiaria submetidas a diferentes alturas 

de corte 

Resumo 
 
O presente trabalho está sendo desenvolvido na Casa de Vegetação da 

Faculdade Anhanguera de Dourados e será utilizado o delineamento em blocos 

casualizados, sendo considerados tratamentos as espécies Brachiaria 

decumbens cv. Basilisk, B. brizantha cv. Piatã e B. humidicola cv. BRS Tupi, 

submetidas a duas alturas de corte, 15 e 25 cm, totalizando seis tratamentos. As 

espécies serão avaliadas no período de setembro à novembro de 2014, sendo 

realizados cortes a cada 35 dias. Será avaliada a produção de massa verde e 

seca por meio do corte da forragem de duas amostras de 0,5 m2 (0,5 x 1,0 m) na 

parcela e então calculada a produção da forragem com base na massa seca. O 

objetivo, portanto será avaliar a produção de forragem das espécies de 

Brachiaria submetidas a duas alturas de corte. Será realizada análise de 

variância e em caso de significância, comparação de médias pelo teste Tukey a 5 

% de probabilidade, por meio do programa Assistat. 

 
Introdução 
 
O uso extencionista das pastagens brasileiras tem conduzido as áreas a um 

aumento da degradação do ecossistema, que entende-se por todo o ambiente 

envolvido na produção animal, ou seja planta e solo (Silva et al., 2008). O manejo 

correto das gramíneas forrageiras não só minimiza o problema como pode 

proporcionar um aumento no consumo animal, com consequente melhorias no 

seu ganho de peso, o que é o objetivo principal do cultivo dessas plantas 

(Pedreira et al., 2005). 

Entre as espécies utilizadas, citam-se as braquiárias com maior utilização das 

pastagens nacionais por sua alta produção de massa seca, adaptação a solos de 

baixa fertilidade e maior resistência a seca e ataque de cigarrinhas das 

pastagens. Dentre elas, a Brachiaria decumbens cv. Basilisk é uma das mais 

utilizadas por usa alta resistência a cigarrinhas porém apresenta menor valor 

nutritivo quando comparada com a B. brizantha cv. Piatã, lançada recentemente 

pela Embrapa Gado de Corte com o intuito de oferecer essa qualidade superior 

(Euclides et al., 2008). A B. humidicola, está sendo utilizada como opção 



forrageira para solos mal drenados, visando as regiões que permanecem 

parcialmente alagados como Cerrado e Pantanal. 

Em todos os casos, a diferença na produção de massa será definida 

principalmente pela altura de corte dessas gramíneas, em função da 

característica morfológica de cada uma. Considerando que as espécies se 

comportam de maneira diferente em função do corte e por isso conhecer essa 

resposta é tão importante para adequar o manejo a planta forrageira utilizada, 

com o intuito de aumentar a produção animal sem trazer prejuízos ao ambiente. 

 
Objetivos 
 

O objetivo geral do trabalho será analisar as espécies forrageiras que 

respondem melhor as diferentes alturas de corte, enquanto que o objetivo 

específico será avaliar a produção de forragem de cada espécie de Brachiaria 

submetidas a duas alturas de corte. 

 
Metodologia  
 

O experimento está sendo conduzido na Casa de Vegetação da Faculdade de 

Anhanguera de Dourados, Dourados - MS. Os tratamentos serão três espécies: 

Brachiaria decumbens cv. Basilisk, B. brizantha cv. Piatã e B. humidicola cv. BRS 

Tuli, submetidas a duas alturas de corte = resíduo (15 e 25 cm). O delineamento 

experimental será em blocos ao acaso num arranjo fatorial com as três espécies 

de Brachiaria e duas alturas de corte, totalizando seis tratamentos com quatro 

repetições. Serão implantadas em vasos plásticos com capacidade para 3 L, 

utilizando-se 2,5 Kg de solo. O solo será coletado na Fazenda-Escola da mesma 

faculdade. A semeadura das espécies foi realizada em 19 de agosto de 2014, 

colocando-se quatro sementes por vaso. Após 15 dias será feito o desbaste, 

mantendo-se as duas plantas mais vigorosas. O primeiro corte da forragem das 

parcelas será realizado quando a altura média das plantas alcançar 30 cm nas 

três cultivares submetidas a altura de corte de 15 cm e então realizados corte 

sucessivos a cada 35 dias, simulando um pastejo rotacionado. 

A forragem cortada será homogeneizada, pesada e levada à estufa com 

circulação de ar forçada, para determinação da matéria parcialmente seca a 

65°C. A produção de massa verde por hectare será obtida com os dados do peso 

da forragem da área cortada, transformando em kg ha-1. A produção de massa 



seca por hectare será obtida multiplicando-se a produção de massa verde pelo 

respectivo teor de matéria seca de cada parcela. Ao final, será realizada análise 

de variância e em caso de significância, comparação de médias pelo teste Tukey 

a 5 % de probabilidade, por meio do programa Assistat. 

 
Desenvolvimento 
 

O experimento foi iniciado, e as primeiras avaliações serão feitas a partir da 

segunda quinzena de setembro. 

 
Resultados Preliminares 
 

Com este trabalho espera-se obter indicações de manejo correto das espécies 

forrageiras estudadas com maior produção de forragem e consequentes 

melhorias na produção animal. E aumentar os conhecimentos práticos do aluno 

envolvido no projeto assim como possibilidade de utilização prática aos 

pecuaristas. 
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