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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliação da produção do capim Mombaça com 
aplicação das diferentes doses do chorume de esterco bovino leiteiro em seu 
estabelecimento. O experimento foi realizado no Campo Experimental da Faculdade 
da Amazônia, Vilhena – RO, de outubro de 2017 a abril de 2018. O delineamento 
experimental utilizado foi blocos casualizados com cinco tratamentos com as doses 
de 0, 15, 25, 35 e 50 m³ ha-1 e seis repetições totalizando 30 unidades 
experimentais. A forrageira utilizada foi o Panicum maximum cv. Mombaça 
estabelecida em outubro de 2017. A primeira aplicação sendo realizados 10 dias 
antes da semeadura, realizando mais duas aplicações após 30 e 80 dias após a 
semeadura de forma uniforme com auxilio regador. As coletas de dados foram 
realizadas aos 110 dias após semeadura, sendo que as variáveis avaliadas foram: 
altura de planta, número de perfilho por plantas, massa fresca, massa seca e massa 
total seca. Houve diferença significativa para as variáveis altura de planta no 
estabelecimento do capim Mombaça aos 110 após a semeadura, número de folhas 
por perfilhos, produção total de massa verde e massa seca total aos 110 dias após a 
semeadura. 
 
Palavras-chave: Adubação orgânica. Gramínea. Panicum maximum.  Produção. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma característica importante da pecuária brasileira é ter a maior parte de 

seu rebanho bovino criado a pasto no sistema extensivo e intensivo, com maior 

proporção no manejo extensivo, constituindo-se o manejo extensivo, uma forma 

mais econômica e prática de produzir e oferecer alimentos (forragem) nas condições 

tropicais, e pelas vantagens do manejo ser mais fácil e com menor custo em relação 

às forragens processadas ou conservadas.    

O Panicum maximum é uma das melhores espécies de forrageiras cultivada 

em toda extensão territorial e nas regiões que consiste em clima tropical e 

subtropical. Em nosso país, é muito utilizada devido à sua grande produção de 

matéria seca (MS), e na qualidade da forragem, simples para aceitabilidade dos 

ruminantes (VALENTIN et al., 2001). 

Segundo Abreu et al. (2006) diferentes fatores podem limitar o crescimento e 

desenvolvimento fisiológico do capim Mombaça, os fatores climáticos também 

podem afetar e fazer alterações na anatomia dos vegetais e respectivamente em 

seu ganho em forragem durante o ano. 

O capim Mombaça, segundo Dias et al. (2001) apresenta produtividade com 

cerca de 15 a 20 toneladas de matéria seca por hectare por ano no estado de 

Rondônia, com bom teor de proteína bruta está entre 10% e 12% ao longo do ano, 

tendo ótima palatabilidade sendo mediamente em resistente às cigarrinhas das 

pastagens. Bem recomendado utilizando sistemas intensivos, com rápido poder de 

rebrota, não é indicado para áreas com declividade. Seu padrão de crescimento 

cespitoso, o capim-Mombaça uma ótima alternativa para o consórcio com plantas 

leguminosas. 

Os adubos orgânicos têm definições amplas, sendo qualquer dejeto ou 

subproduto que disponha de origem vegetal, animal, ou industrial, tendo em sua 

composição carbono degradável. Outros autores têm como definição, para qualquer 

coisa que se degradem e se transforme em matéria orgânica e húmus, proveniente 

de microrganismos, vegetais ou resíduos de animais (COSTA et. al., 2001).  

Cunha et al. (2008), em seu trabalho comparou a eficiência de diferentes 

fontes de matéria orgânica na produtividade do Panicum maximum cv. Mombaça, e 

evidenciaram que a utilização da adubação orgânica melhorou as características 

químicas do solo, além de proporcionar maior produtividade do capim Mombaça. 
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Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento e produção 

do capim Mombaça adubado com diferentes doses de chorume de esterco de 

bovino no estabelecimento. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO E HISTÓRICO DO CAPIM MOMBAÇA 

 

Ao longo dos anos, os produtores na área da pecuária têm apresentado 

enorme interesse nas cultivares de pastagens do gênero Panicum, por mostrarem 

grande potencial produtivo. Bom valor nutricional e maior aceitação entre os animais, 

mediante estes motivos são apontadas plantas com maiores exigências em termos 

de fertilidade do solo (BARBOSA et al., 2003). 

A forrageira Panicum maximum cv. Mombaça é de origem Africana, sendo 

que no Brasil foi aperfeiçoado pela Embrapa CNPGC (Centro de Pesquisa de Gado 

de Corte) de Campo Grande - MS. Em 1969, iniciou-se estudos com a planta, 

determinando que sua forma de crescimento é livre, ereto e cespitoso podendo 

alcançar altura média entre 1,60 a 1,85 m, apresentando folhas quebradiças e com 

largura média de 2,7 cm, sua lâmina apresenta poucos pelos que são tenros e 

curtos, os colmos são moderadamente arroxeados, a inflorescência são tipo 

panícula de ramificações primárias, as espiguetas são glabras e uniformes, o 

verticilo expressa micro pilosidade (VILELA, 2005). 

Costa et al. (2001) afirmam que o capim Mombaça obtém produtividade de 

15 a 20 toneladas de matéria seca por hectare/ano no estado de Rondônia. A 

forrageira tem bons teores de proteína bruta entre 10% e 12% ao passar do ano, 

boa palatabilidade sendo e media resistência às cigarrinhas das pastagens. 

Recomendada para sistemas intensivos, com rápida rebrota, não é indicada para 

áreas com declividade. O porte cespitoso tende a ser boa alternativa para o 

consórcio com as leguminosas. 

Várias espécies de forrageiras poderão ter seu melhor aproveitamento 

desde que a concedendo condições especificas que são: solo de média à alta 

fertilidade, temperatura excelente variando de 19,1 a 22,9°C, e precipitação 

pluviométrica mínima de 1000 mm ano ha-¹, no caso do capim Mombaça, está 

forrageira não suporta o sombreamento (VILELA, 2005). 

Araújo et al. (2008) afirmam que diferentes fontes de matéria orgânica na 

produção do capim Mombaça, potencializou as características químicas do solo, 

também proporcionou maiores produtividades com aplicação da adubação orgânica. 
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2.2 PRODUTIVIDADE E ACÚMULO DA FORRAGEM 

 

A produção de uma forrageira está diretamente ligada a diversos fatores, 

que estão associadas a cada característica do vegetal. Entre essas, estão. As 

condições edafoclimáticas e aplicação de corretivos e fertilizantes, assim a forrageira 

poderá mostrar toda sua capacidade produtiva, é necessária ter disposição de 

nutrientes no solo entre as espécies as exigências nutricionais são diferentes, 

intervindo também sua durabilidade (GOMIDE, 2001). 

Estes fatores são determinantes quando trata se de produtividade, onde a 

perda de tecidos vegetais por meio do processo de senescência proporcionara 

diminuição na qualidade de MS acumulada com isso, diminuição na utilização desta 

forrageira (ROBSON, 1998). 

A taxa de acúmulo líquido de matéria seca das forrageiras depende das 

taxas de crescimento e senescência do pasto, que podem ser estudadas através 

das taxas de aparecimento e alongamento e longevidade das folhas, associada a 

uma estimativa da densidade populacional de perfilhos. Quando sob condições 

adequadas de crescimento, o número de folhas que uma gramínea mantém por 

perfilho é relativamente constante, sendo que o aparecimento de uma nova folha 

coincide com a morte da mais velha. Logo após uma desfolha severa, em que todas 

as folhas sejam eliminadas, não há senescência e a taxa de acúmulo de forragem 

corresponde à assimilação líquida de matéria seca (HOLMES, 1994). 

 

2.3 DEFINIÇÕES E CARACTERIZAÇÃO DOS FERTILIZANTES ORGÂNICOS 

 

A definição para fertilizantes orgânicos é muito extensa, onde define-se 

qualquer resíduo ou subproduto que tenha origem animal, vegetal ou industrial. 

Precisando obter na sua composição carbono degradável. Existem autores que 

afirmam que a definição para fertilizantes orgânicos, é quaisquer coisas que se 

deteriore e se transforme em húmus, podendo ser proveniente de microrganismos, 

plantas ou dejeto de animais (COSTA et. al., 2001).  

O esterco é o fertilizante orgânico de origem animal mais utilizado, é 

produzido pelas excreções dos animais podendo estar agregado com restos de 

fontes vegetais. A composição pode variar de acordo com a fonte de alimentos dos 

animais. Os estercos são ótimos fornecedores de nutrientes, sendo Nitrogênio, 
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fósforo e o potássio. Os fertilizantes orgânicos de origem vegetal correspondem com 

a maior parte em quantidade, onde sempre haverá restos vegetais remanescentes 

após as safras. Todo material vegetal no solo poderá ser fontes de nutrientes, como 

de quase todos os outros resíduos (LIMA et al., 2015). 

A utilização de resíduos tratados da agropecuária vem se estabelecendo 

como alternativa acessível para fertilização de diferentes tipos de culturas, incluindo 

as plantas forrageiras. Um tema que merece atenção, uma vez que, o alto preço 

pago na aquisição de adubos minerais e os problemas ambientais gerados com a 

deposição incorreta dos resíduos produzidos na agropecuária. O tratamento e 

utilização dos resíduos podem reduzir os custos de insumos, deixando a produção 

mais viável economicamente. Assim, a exploração animal assume um caráter 

desafiador, que é a adoção de sistemas produtivos que sejam capazes de reduzir o 

poder poluente dos seus resíduos e aproveitá-los racionalmente de forma a 

preservar o meio ambiente (OLIVEIRA, 2006). 

O conhecimento da qualidade dos resíduos é fator determinante na sua 

utilização, por exemplo, alimentação animal com base de ensilagem de milho que 

gera resíduos compostados em mistura com dejetos animais proporcionam adubo 

orgânico de qualidade, onde estercos de bovinos estabulados e/ou confinados varia 

de 5 a 16% de conteúdo de MS (Tabela 1), e esses conteúdos poderão variar 

dependendo do sistema de higienização empregado e do desperdício dos 

comedouros e bebedouros (KOZEN; ALARENGA, 2008). 

 

Tabela 1 – Composição média dos estercos de suínos, bovinos e frangos. 

Estercos 
kg m

-3
 ou tonelada 

pH MS % N P2O5 K2O 

Bovinos (chorume) 7,0 - 7,5 11 - 15 1,5 - 2,5 0,6 - 1,5 1,5 - 3,0 

Bovinos (Fezes + urina) 6,8 - 7,5 12 - 15 4,5 - 6,0 2,1 - 2,6 2,8 - 4,5 

Bovinos (sólido) 7,0 - 7,5 45 - 70 15 - 25 08 - 12 12 - 18 

Fonte: KOZEN; ALVARENGA, 2008. 

 

Van Horn et al. (1994) afirmam que vários elementos podem estar 

envolvidos na quantidade e qualidade das fezes expelida pelos bovinos, podemos 

citar entre eles respectivamente: idade, peso, estado de produção, nível fisiológico, 

qualidade e quantidade da alimentação fornecida aos ruminantes, técnicas de 
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produção sendo (confinamento, semi - confinamento e o pasto) até as estações do 

ano. No ponto de vista de ENSMINGER et al. (1990) um ruminante bovino adulto de 

corte excreta em torno de 24 kg por dia de excremento fresco, quantidade menor do 

que à produzida por bovino leiteiro (vacas) que podem alcançar 40 kg de fezes dia. 

O fertilizante orgânico aplicado no solo proporcionará remodelação na 

fertilidade através de modificação promovida em suas propriedades físicas e 

químicas, sendo densidade do solo, poder de agregação das partículas, ventilação, 

eficácia na retenção de água e condutividade elétrica e hidráulica do solo. Diminuirá 

a acidificação do solo devido à eficiência de retenção de bases, pelo alto poder de 

formação de complexos orgânicos e por desenvolvimento de cargas negativas 

(GALBIATTI et al., 2011). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na área experimental da Faculdade da 

Amazônia, Vilhena – RO (latitude 12º 43´ 03’’ S, longitude W 60º 09’ 07’’) (Figura 1), 

e altitude média de 585 m. O clima da região é classificado como Am, tropical de 

monção, com breve estação seca e chuvas intensas durante o resto do ano 

(KÖPPEN,1936; ALVAREZ et al., 2013). O município apresenta temperatura média 

anual de 20,8 °C, pluviosidade anual média é de 2200 mm e umidade relativa do ar 

média de 74%. Fragmentos de cerrado compõem a principal tipo de vegetação 

nativa, ainda remanescente (CIPRIANI et al., 2013; GUIRAUD, 2016). 

O experimento foi conduzido no período de agosto de 2017 a junho de 2018. 

Antes da instalação do experimento foi feita coleta de solo da área, na profundidade 

de 0 – 20 cm, para a realização das análises para fins de fertilidade e análise 

granulométrica, conforme a metodologia proposta por Embrapa (2013) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Atributos químicos do solo antes da implantação do experimento (Cont.) 

pH Ca Mg Al H SB CTC V P K 

H2O CaCl2 cmolc dm
-3

 % mg dm
-3 

5,7 5,0 2,5 0,7 0,0 3,1 2,5 44,6 45 2,5 22,8 

SB: Soma de bases; CTC: Capacidade de troca de cátions; V: Saturação por bases. 

(Continuação) 

M.O. Zn Cu Fe Mn S Areia Silte Argila 

g dm
-3 mg dm

-3 g.kg
-1

 

20,6 1,2 0,7 125 5,6 7,6 590 100 310 

MO: Matéria orgânica. 

De posse dos resultados da análise de fertilidade foi realizada a calagem em 

toda a área experimental, visando tanto elevar o pH do solo como visando atingir V% 

de 60%. Para tanto foi aplicado 0,949 kg ha-1 de calcário, distribuído manualmente e 

depois incorporado ao solo. 

Após aplicação do calcário, foi realizada a definição da área experimental. O 

delineamento experimental utilizado foi blocos casualizado, com trinta unidades 

experimentais, nas dimensões de 4 x 1 m cada, distribuídos em área de 

aproximadamente 21 x 18 m (Figura 1). A forrageira utilizada foi o Panicum 

maximum cv. Mombaça semeado no mês de outubro de 2017. 
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Figura  1 - Croqui da área experimental e distribuição dos tratamentos nos blocos, 

conforme as dosagens: T0 (controle); T1 (15 m3); T2 (25 m3); T3 (35 m3); T4 (50 

m3) 

 

 

O chorume de esterco bovino utilizado no ensaio foi adquirido pronto, 

proveniente de esterqueira localizada na propriedade do Sitio Três de Maio, no 

munícipio de Cerejeiras – RO, proveniente de vacas lactantes, com consumo de 

ensilado de milho.  

Foram empregados cinco tratamentos, constituídos por diferentes doses 

chorume de esterco bovino (Tabela 2) cada tratamento foi realizado com seis 

repetições. O chorume de esterco foi aplicado manualmente em cada parcela, com o 

auxílio de regador e as aplicações nos tratamentos T1, T2 e T3 realizadas 

parceladas em três períodos: no dia da semeadura, 30 e 80 dias após a semeadura. 

Apenas no tratamento T4 a aplicação do chorume de esterco foi feita de uma 

única vez, logo após o plantio do capim, pois estudos realizados pela Embrapa 

utilizando dejetos de suínos, a respectiva dosagem de 50 m3 teve resposta 

significativa quando comparada as demais que eram superiores a esta em 20 a 

50%, em condução de milho, sendo assim buscou-se saber se está dosagem teria o 

mesmo efeito com relação a utilizada com esterco suíno. 
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Tabela 3 - Tratamentos com diferentes dosagens de chorume de esterco adotados 

no experimento 

Tratamentos Doses (m
3
) 

Parcelamento das aplicações (doses/dia) 

0 dias* 30 dias 80 dias 

T0 0 - - - 
T1 15 3 L 1,5 L 1,5 L 
T2 25 5 L 2,5 L 2,5 L 
T3 35 7 L 3,5 L 3,5 L 
T4 50 20 L - - 

* Dias contados a partir da semeadura do capim. 

 

Durante a condução do ensaio não foi necessário à irrigação dos 

tratamentos, pois a sua implantação coincidiu com o período da estação chuvosa da 

região, suprindo assim, a necessidade hídrica da cultura. 

As coletas de dados foram realizadas aos 110 dias após semeadura, sendo 

que as variáveis avaliadas foram: altura de planta (cm) mensurada aleatoriamente 

em três pontos das parcelas, com auxílio de régua graduada; número de perfilho por 

plantas e folhas por perfilhos, realizados as coletas em três pontos aleatórios das 

parcelas; massa verde (kg) constituído do corte de toda área foliar das parcelas e 

mensurada com auxílio de balança digital, por seguinte determinada a produção em 

toneladas por hectare (t.ha-1); massa seca (kg.ha-1) foi determinada após coletado 

de cada unidade experimental  300 g sendo secas em estufa de circulação de ar a 

55 a 60 ºC por 72 horas determinando a matéria pré seca (MPS) e em estufa de 

circulação a 105 ºC por 24 horas; e produção (ton.ha-1). 

Dos dados obtidos verificou-se a presença de dados discrepantes (outliers), 

de normalidade dos erros e de homogeneidade das variâncias e por seguinte a 

análise de variância e regressão polinomial, se necessário foi efetuado o teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade utilizando o programa estatístico ASSISTAT 

(SILVA; AZEVEDO, 2002). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre as variáveis avaliadas, nota-se diferença significativa para a variável 

altura de planta (cm) e número de folhas por perfilhos no estabelecimento do capim 

Mombaça aos 110 após a semeadura (cm), contudo para as demais variáveis: 

número de perfilhos, massa verde (kg.ha-¹), massa seca total (kg.ha-¹) e produção 

(ton.ha-1) aos 110 dias após a semeadura não obtiveram diferenças significativas 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Resumo da análise de variância para as variáveis avaliadas de capim 

Mombaça aos 110 dias adubado com diferentes doses de chorume de esterco 

bovino, em Vilhena 

FV GL 
Altura de 

planta 
Número de 

perfilhos 
Número 
de folhas 

Massa verde Massa seca Prod. 

Tratamentos 4 561,68** 0,91ns 1,23* 25800182,08ns 1,77ns 1,07ns 

Bloco 5 573,64 ** 3,78** 2,36** 22352911,33ns 49,22** 1,08ns 

Resíduo 20 116,72 0,61 0,4 11392127,58 1,47 0,47 

CV (%) - 10,92 32,18 24,24 49,49 1,28 50,84 

 

Os dados referentes à altura de planta em seu estabelecimento aos 110 dias 

após a semeadura (cm) mostram que a dose de 50 m3 de chorume de esterco 

bovino obteve aumento na altura de plantas (Tabela 5).   

 

Tabela 5 - Altura de planta (cm), número de perfilhos, número de folhas por 

perfilhos, massa verde (kg.ha-1), massa verde (kg.ha-1), massa seca total (kg.ha-1) e 

produção (ton.ha-1) de capim mombaça adubado com diferentes doses de chorume 

de esterco bovino, em Vilhena-Ro 

Tratamento Altura (cm) 
Número de 

perfilhos 
Número de 

folhas 
Massa verde Massa seca Prod. 

0 93,17 b 2,57 a 2,53 ab 5868,33 a 94,90 a 1,14 a 

15 88,72 b 2,06 a 2,15 b 4179,18 a 95,23 a 0,83 a 

25 98,55 ab 1,94 a 2,25 ab 7046,66 a 94,91 a 1,38 a 

35 99,78 ab 2,83 a 2,75 ab 7164,17 a 94,07 a 1,44 a 

50 114,56 a 2,67 a 3,28 a 9845,00 a 94,03 a 1,97 a 

CV (%) 10,92 32,18 24,24 49,49 1,28 50,84 

Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 

de probabilidade. 
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Em estudos André Almeida et al. (2013), onde os autores trabalharam com 

efeito da adubação orgânica no crescimento do capim Marandu em 

Parecis/Rondônia, encontraram no variável comprimento da planta, com aumento 

das doses de esterco de galinha poedeira, houve um crescimento das plantas, 

principalmente no tratamento de 15 t/ha que apresentou plantas com 162,1 cm de 

altura. 

Quadros et al, (2002), também, verificaram que doses crescentes de NPK 

aumentaram o crescimento das plantas dos capins Mombaça e Tanzânia e entre os 

cultivares as alturas das plantas variaram em 77,6 cm para Mombaça e 63,9 cm para 

Tanzânia. 

Souza e Melo (2000), avaliando os efeitos do nitrogênio nas frações de 

matéria orgânica, observaram que a adição de matéria orgânica pelo sistema de 

plantio direto promoveu o aumento do nitrogênio no solo. 

 

Os dados referentes à números de folhas (NF) por perfilho no 

estabelecimento do capim Mombaça, aos 110 dias após a semeadura (cm).  

Analisou-se com a adição das doses de chorume de esterco bovino obteve aumento 

no número de folhas, sendo a dose com 50m³, obteve melhor resultado (Figura 5).  

Referente aos números de folhas (NF) por perfilho aos 110 dias após a 

semeadura (cm).  Avalia-se com a adição das doses de chorume de esterco bovino 

obteve crescentemente aumento no número de folhas, melhor resultado para 

dosagem com 50 m³. Em estudos Newton et al. (2006) trabalharam com produção 

de forragem, composição química e morfogênese de Panicum maximum cv. 

Vencedor sob diferentes níveis de adubação nitrogenada, nas doses de (O, 40, 80, 

120 e 160 mg N/kg solo). Encontraram na variável números de folhas, com aumento 

das doses de nitrogênio, houve um aumento dos números de folhas, principalmente 

no tratamento de (120 mg N/kg solo). Que apresentou perfilhos com medias de 4,9 

folhas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Com aumento das doses de chorume de esterco de bovino leiteiro 

proporcionou aumentos na altura (cm) das plantas (AP), números de folhas (NF), 

obtendo melhores resultados com a dosagem de 50 m³. 
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