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Manejo de capim-mombaça para períodos de água e seca
capa 

MaURÍcIO HUGO

O capim-mombaça é conhe-
cido mundialmente por sua 
alta produtividade, qualidade 
e adaptação a diferentes con-
dições de clima e solo. No en-
tanto, esse capim é exigente em 
fertilidade do solo. Assim, os 
investimentos em fertilizantes 
devem ser obrigatoriamente 
considerados, principalmente, 
quando o sistema de produção 
animal for intensificado. 
  A engenheira agrônoma, Ph.D. 

Você 
sabia que:

o capim-mombaça 
é uma cultivar 
nativa da África... 

e foi lançada no Brasil em 
1993,  pela embrapa gado 
de Corte.

Para o seu 
estabelecimento, 
são necessários 

níveis mínimos de 
fósforo no solo, de 
3 a 5 ppm, em solos 
argilosos e arenosos, 
respectivamente... e 
saturação de bases entre 
30% e 45%.

a  cultivar 
Mombaça produz 
33 t de matéria 

seca foliar ha/ano... com 
13,4% de proteína.

    Conforme explica, a respos-
ta à adubação nitrogenada é 
expressiva, entretanto, a efici-
ência de conversão do N em 
massa de forragem e, por con-
seguinte, em produto animal, 
diminui à medida que se au-
menta a dose. 
    “Resultados de pesquisas su-
gerem a necessidade do uso de 
níveis variando de 50 a 300 kg/
ha, sendo a dose mais baixa 
considerada mínima para se 
evitar a degradação do pasto, 
enquanto as mais elevadas são 
aconselhadas para incremen-
tos na produção de forragem 
e, consequentemente, na taxa 
de lotação (número de animais 

por área), resultando em maior 
ganho de peso por área. Na prá-
tica, tem sido utilizada a aplica-
ção de 40 a 50 kg/ha de N por 
unidade animal (animal de 450 
kg de peso vivo) no pasto. Essa 
relação tem possibilitado rela-
tivo sucesso para taxas de lota-
ção entre 3 e 7 UA/ha, durante 
o período de verão. Quando 
doses mais elevadas são utiliza-
das, sugere-se o parcelamento 
da dose de N, aplicando-se, no 
máximo, 50 kg de N logo após a 
saída dos animais do piquete.
Semelhante a outros capins 
tropicais, o capim-mombaça 
apresenta de 70% a 80% de sua 
produção durante o período 

o tipo de capim é conhecido por sua alta produtividade e excelente qualidade, mas também por sua exigência quanto À boa fertilidade do solo

e pesquisadora da Embrapa 
Gado de Corte, Valéria Pache-
co Batista Euclides, divulgou 
artigo sobre o tema, orientan-
do sobre o manejo correto do 
capim-mombaça para os perí-
odos de seca e água.
“O fósforo é o nutriente que 
mais limita a produção desse 
capim no Cerrado, por isso, a 
adubação fosfatada é impres-
cindível. Em geral, as respostas 
mais positivas ao fósforo são 
dependentes, além da corre-
ção da acidez do solo, da adi-
ção de outros nutrientes como 
nitrogênio (N), potássio (K), 
enxofre (S) e micronutrientes”, 
destaca a pesquisadora.       

das águas. Dessa forma, reco-
menda-se que tenha seu uso 
concentrado no período das 
águas, para permitir o melhor 
aproveitamento da forragem 
de alta qualidade produzida. 
Por apresentar porte alto e com 
grande acúmulo de colmo, de-
ve ser manejado na forma de 
pastejo rotacionado”. 
    A pesquisadora  ressalta que 
“o manejo baseado em dias 
fixos e pré-determinados de 
descanso, apesar de facilitar o 
planejamento do pastejo rota-
cionado, resulta em ineficiên-
cia do sistema, uma vez que, 
dependendo da época do ano e 
das condições vigentes de cres-
cimento, pode ser demasiado 
curto, o que levaria a perdas 
de produção de forragem; ou 
demasiado longo, o que resul-
taria em perdas de quantidade 
e de qualidade de forragem. 
Assim, para a colheita eficiente 
tanto em quantidade quanto 
em qualidade, deve-se adotar a 
rotação flexível dos pastos. Isto 
é, os animais devem entrar no 
piquete quando o pasto atingir 
a altura de 85 a 90 cm e devem 
permanecer pastejando até que 
o pasto tenha sido rebaixado 
para 40 a 50 cm”. 
    Semanalmente, deve-se uti-
lizar uma régua para medir a 
altura dos pastos que estão em 
descanso, para prever o núme-
ro de dias necessários para que 
o próximo piquete da sequência 
esteja em condição de receber 
os animais (máximo de 90 cm). 
Essa previsão deverá ser usada 
para definir o período de ocu-
pação do piquete em uso e asse-
gurar que o término do pastejo 
em um piquete coincida com o 
início do pastejo no próximo pi-
quete e assim sucessivamente. 

o capim-mombaça, em toda a sua exuberância. e, no detalhe, Valéria Batista euclides, da embrapa
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aplicados em outubro, e 200 kg/
ha de N parcelados em quatro e 
aplicados em outubro, dezem-
bro, janeiro e fevereiro. As mé-

dias das taxas de lotação, 
ganho médio diário 

e ganho de peso 
vivo por área fo-
ram de 3,8 UA/
ha, 750 g e 930 
kg/ha de peso 
vivo.
    Ressalta-se 

que,  mesmo 
no período das 

águas, o acúmulo 
de forragem não é uni-

forme, ao longo dos diferentes 
intervalos de pastejo quando 
se procura atingir uma mesma 
condição de pasto no pré-pas-
tejo. Consequentemente, há 
variações nas taxas de lotação, 

ao longo do período das águas, 
de modo a possibilitarem os 
ajustes das alturas-meta no pré 
e pós-pastejos. Assim, as taxas 
de lotação médias para prima-
vera, verão e outono foram, res-
pectivamente, de: 2,8; 5,0; e 3,4 
UA/ha. 
     A maior dificuldade na assi-
milação deste critério de ma-
nejo por parte dos produtores 
é consequência da decisão de 
o que fazer com os animais que 
são retirados do pasto. A princi-
pal resposta a esta pergunta re-
sume-se no planejamento e no 
acompanhamento da produ-
ção de pasto de todas as áreas 
da propriedade. Nesse sentido, 
é importante notar que, para se 
proceder ao manejo correto do 
pasto de capim-mombaça, ba-
seado nas alturas de entrada e 

dações espera-se ganho de pe-
so diário dos animais entre 700 
e 800 g (média do período das 
águas). A taxa de lotação depen-
derá do acúmulo de for-
ragem no período, 
que será função da 
adubação nitro-
genada como 
mencionado 
acima.

NAS ÁGUAS
Pode-se exem-
plificar o resultado 
desse manejo com 
os resultados observa-
dos no período das águas de 
2012/2013, quando o capim-
mombaça foi utilizado segundo 
o manejo descrito acima. A adu-
bação de manutenção foi de 90 
kg/ha P2O5 e 90 kg/ha de K2O 
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TUDO
o que os pecuaristas 

precisam saber sobre o  

mombaça está disponível na 

Embrapa Gado de Corte. O 

destaque fica para o manejo 

correto do capim 

www.ampasul.com.br

de saída dos animais, é neces-
sária área reserva para realo-
cação dos animais sempre que 
não for possível atingir a altura-
meta. Na prática, o uso de áre-
as reserva têm sido necessário 
no início da primavera e no fim 
do outono e, eventualmente, 
na ocorrência de veranicos. 
No exemplo citado acima, o 
excedente em relação ao verão 
foi 2,2 UA/ha na primavera e 
de 1,6 UA/ha no outono; esses 
animais foram para um pasto 
reserva de capim-massai du-
rante o período das águas, a 
área reserva necessária foi de 1 
ha de capim-massai para cada 
ha de capim-mombaça. 

NO PERÍODO DA SECA
Já durante o período seco 
(maio a setembro), ocorre 

o capim-mombaça tem sido bastante utilizado nas fazendas de toda a região, por sua qualidade e por sua boa palatabilidade pelo gado

marcante redução na produção 
de forragem, impondo, assim, a 
necessidade de redução drásti-
ca na taxa de lotação. Dessa for-
ma, no início da seca de 2013, 
o pasto de capim-mombaça 
apresentava altura de 50 cm, 
uma vez que essa foi a altura-
meta do resíduo pós-pastejo 
planejado para o período das 
águas antecedente. A quan-
tidade de forragem remanes-
cente estava em torno de 4 t/ha 
de matéria seca de forragem, o 
que foi suficiente para manter 
quatro bezerros desmamados, 
recebendo apenas sal mineral 
(1,5 UA/ha) durante todo o pe-
ríodo seco, ganhando em torno 
de 250 g dia. Mas o ganho pode 
ser maior se algum tipo de su-
plementação for usada. Quan-
do se utilizou um sal proteina-
do, fornecido na quantidade 
de 0,2% do peso vivo, o ganho 
diário foi de 470 g. Por outro la-
do, para se obter  ganho seme-
lhante àquele obtido durante 
o período das águas, foi neces-
sário utilizar um suplemento 
energético-protéico fornecido 
na quantidade de 0,7% do peso 
vivo. Nesse caso, o ganho diário 
médio foi de 770 g.
Ressalta-se que, no caso da se-
ca de 2013, a diferença entre a 
capacidade de suporte do pasto 
de capim-mombaça do verão 
para o período seco foi de 3,5 
UA/ha. Dessa forma, fica bem 
claro que, para se utilizar de for-
ma eficiente o potencial de pro-
dução do capim-mombaça no 
período das águas, o produtor 
tem que estar preparado para a 
produção de volumosos (con-
servação de forragem na forma 
de feno ou silagem, ou planejar 
o diferimento de pastos) para 
serem utilizados durante o pe-
ríodo seco. 
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