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ÁGUA RESIDUÁRIA DA MANDIOCA COMO FERTILIZANTE ORGÂNICO EM 

PASTO DE BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU 

Bezerra, Márcio Gleybson da Silva.  Água residuária da mandioca como fertilizante orgânico 

em pasto de Brachiaria brizantha cv. Marandu. 2014. 55f. Dissertação (Mestrado em produção 

animal: Sistemas de produção). Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Macaíba 

RN, 2014. 

RESUMO: O Brasil é o segundo maior produtor de mandioca do mundo, da qual a maior 

parte da  produção é utilizada para fabricar  farinha e fécula,  gerando grande quantidade de 

resíduo, a manipueira. Em geral, esse resíduo é descartado diretamente no solo e cursos 

d’água, causando sérios impactos ambientais. Diante disto, objetivou-se avaliar o uso de 

água residuária da mandioca (manipueira) como fertilizante orgânico em pasto de 

Brachiaria brizantha cv. Marandu. O experimento foi conduzido no Campus de Macaíba da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O delineamento experimental foi em blocos 

ao acaso com seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos utilizados foram doses 

crescentes de manipueira (0; 15; 30; 60 e 120 m³ ha
-1

)  e um tratamento com adubação 

mineral (AM) na forma de NPK (140:30:120 kg ha
-1

). Foram realizados três cortes com 

intervalo de 60 dias. As variáveis avaliadas foram: altura da planta; acúmulo de 

componentes morfológicos da forragem; Interceptação de Luz (IL); Índice de Área Foliar 

(IAF); Clorofila Total (CT); Produção de Matéria Seca (PMS). A produção de matéria seca 

na dose de 120 m³ ha
-1

 teve um acréscimo quantitativo, totalizando uma produção de 2796 

kg ha
-1

 de MS no segundo corte, proporcionando um aumento de 493% em relação a 

testemunha, e o efeito residual observado no terceiro corte promoveu um acréscimo de 100 

% quando comparado a “0” m³ ha
-1

. Comparando-se a PMS obtida com a utilização de AM 

e os demais tratamentos observou-se que no segundo corte ela foi equivalente  à dose de 120 

m³ ha
-1

 e no terceiro corte a equivalência foi com as doses 60 e 120 m³ ha
-1

. Para as variáveis 

altura da planta, IL, IAF, CT e Massa de Folhas a adição de manipueira no solo promoveu 

um aumento linear positivo para os três cortes. Porém, com a AM o IAF se mostrou superior 

aos demais tratamentos. A massa de colmo atingiu sua maior produção (838 kg ha
-1

 de MS) 

no segundo corte quando se utilizou a dose de 120 m³ ha
-1

. Na massa de material morto, no 

segundo e terceiro cortes, verificou-se resposta linear positiva totalizando aumento de 322 e 

452% respectivamente, em relação à dose “0” m³ ha
-1

. O uso da manipueira apresentou 

efeito herbicida para a variável massa das indesejáveis, resultando em resposta linear 

negativa diminuindo a quantidade com o aumento das doses do resíduo.  A manipueira pode 

ser utilizada como fertilizante orgânico em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu 

visando melhorias nas características produtivas, pois promoveu aumentos significativos na 

maioria das variáveis estudadas, principalmente na dose de 120 m³ ha
-1

.  
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 CASSAVA WASTEWATER  CASSAVA AS ORGANIC FERTILIZER ON  

PASTURE OF BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU 

Bezerra, Márcio Gleybson da Silva.  wastewater of cassava as organic fertilizer on the 

pasture brachiaria brizantha cv. Marandu. 2014. 55f. Dissertation (Masters in animal 

production: Production Systems). Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Macaíba RN, 2014.  

ABSTRACT: Brazil is the world's second largest producer of cassava, which most of 
the production is used to make flour and starch, generating large amounts of waste, 
cassava. In general, this waste is disposed of directly into the soil and waterways, 
causing serious environmental impacts. In view of this, the aim of this work was to 
evaluate the use of cassava wastewater water (cassava) as organic fertilizer in 
Brachiaria brizantha pasture. Marandu. The experiment was conducted at the 
Campus Macaíba the Federal University of Rio Grande do Norte. The treatments 
were increasing rates of cassava, applied to the soil as organic fertilizer. The 
experimental design was a randomized block design with six treatments and four 
replications. The treatments consist of cassava doses (0, 15, 30, 60 and 120 m³ ha-

1) and a treatment with mineral fertilizer (AM) in the form of NPK (140: 30: 120 kg 
ha-1). Three cuts with an interval of 60 days were carried out. The variables 
evaluated were: plant height; accumulation of morphological components of fodder; 
Trapping Light (IL); Leaf Area Index (LAI); Total chlorophyll (CT); Feature 
Production Seca (PMS). The dry matter production at a dose of 120 m³ha-1 had a 
quantitative increase, with a total production in 2796 kg ha-1 DM in the second cut, 
providing an increase of 493% compared to control, and the residual effect 
observed in the third cut caused a 100% increase compared to 0 m³ ha-1. 
Comparing the PMS obtained with the use of AM and other treatments it was 
observed that it was the second cut equivalent to a dose of 120 m³ ha-1 and the third 
equivalence has been cut at doses 60 and 120 m³ha-1. For the variables plant 
height, IL, IAF, CT and leaves Mass adding cassava in the soil promoted a positive 
linear increase for the three cuts. However, with the AM the IAF was superior to the 
other treatments. The thatched mass reached its highest production (838 kg ha-1 
DM) in the second cut when using a dose of 120 m³ha-1. In dead material mass in 
the second and third sections, there was increased linearly increased total of 322 
and 452% respectively, compared to a dose of 0 m³ha-1. The use of cassava 
showed herbicidal effect for the variable mass of the undesirable negative linear 
response resulting in decreasing the amount of residue with increasing doses. 
Manipueira can be used as organic fertilizer in Brachiaria brizantha cv. Marandu for 
improvements in the productive characteristics, as promoted significant increases in 
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most of the variables studied, especially at a dose of 120 m³ha-1. This benefits the 
environment by being alternative for disposal of cassava. 
 

KEY-WORDS: Manihot esculenta Crantz.; manipueira;  environmental impacts; residue 
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INTRODUÇÃO 

Existe grande preocupação mundial com respeito ao manejo de resíduos, envolvendo 

práticas sustentáveis que contribuam para aproveitar os resíduos como insumos em 

processos produtivos, possibilitando maior eficiência na integração de diversas atividades 

agropecuárias.  

O uso de resíduos na agropecuária constitui-se em ferramenta fundamental para um 

aproveitamento mais racional dos mesmos, podendo aumentar a produtividade agrícola e 

diminuir possíveis impactos ambientais sobre os recursos solo e água, quando os resíduos 

são depositados diretamente ao solo sem qualquer tratamento prévio.  

Tendo em vista que o Brasil destaca-se como segundo maior produtor de mandioca do 

mundo e que a maior parte desta produção é utilizada no processamento da mandioca, o qual 

gera grande produção de resíduos das fecularias (manipueira), em torno de 600 L t
-1

 de 

matéria prima processada, o descarte desse resíduo diretamente no solo e cursos d’água 

causa sérios impactos ambientais nos recursos água e solo.  

Apesar dos possíveis impactos ambientais da manipueira, a mesma apresenta 

quantidades significativas dos principais elementos essenciais requeridos pela planta. Tal 

característica confere a este resíduo potencial para ser utilizado como fertilizante orgânico, 

considerando a composição química do solo e as doses toleradas pelas culturas (DUARTE et 

al, 2012). Dessa maneira, a manipueira possibilita alta produtividade agrícola em solo de 

baixa fertilidade, já que possui elementos requeridos à nutrição de plantas, principalmente o 

nutriente  potássio que se encontra em maior concentração (FERREIRA et al., 2001). Para a 

cultura da banana o uso da manipueira possibilitou melhores desempenhos no número de 

frutos por cacho, número de pencas por cacho, massa de penca total, massa de frutos 

comerciais e produtividade em t ha
-1

 (SILVA JÚNIOR et.a l., 2012).   

A exigência média a alta de fertilidade de solos pela Brachiaria brizantha cv. 

Marandu, confere à pastagem tendência à degradação com o passar do tempo, caso não seja 

manejado adequadamente. Essa gramínea, de acordo com Euclides et al. (2010), compõe 

45% dos 100 milhões de hectares de pastagens cultivadas no Brasil.  Isso evidencia a 

importância de estudar alternativas de fertilizantes orgânicos visando a reposição de 

nutrientes para a planta de forma a contribuir com o aumento da produtividade e 

manutenção do pasto, evitando sua degradação. 
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Diante disto, objetivou-se avaliar o uso de água residuária da mandioca (manipueira) 

como fertilizante orgânico em pasto de Brachiaria brizantha cv. Marandu. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1. UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS NA AGROPECUÁRIA  

Nos últimos anos tem sido destacada a importância da utilização dos resíduos 

agroindustriais como alternativas mais viáveis economicamente de fertilizantes, com 

nutrientes essenciais que possam elevar o teor de matéria orgânica do solo, além de lhes dar 

um destino correto, reduzindo os possíveis impactos ambientais causados aos recursos solo e 

a água. 

O manejo incorreto dos resíduos ainda é uma prática frequente e tem causado 

grandes prejuízos para o meio ambiente. A quantidade excessiva de compostos químicos, a 

quantidade produzida e a maneira de liberação no meio são aspectos que podem trazer 

benefícios ou serem limitantes, com implicações diretas na produção vegetal e 

microrganismos do solo, definindo nesse contexto a viabilidade no uso dos mesmos 

(ALVES, 2010). 

A viabilidade de uso de resíduos orgânicos deve observar três aspectos principais: (1) 

se os nutrientes estão em proporções desbalanceadas para a nutrição vegetal, (2) a eficiência 

do fornecimento desses nutrientes e (3)  a composição e características do material orgânico 

contido no resíduo (PIRES & MATATIAZZO (2008). Além da possibilidade de existência 

de constituintes potencialmente tóxicos, orgânicos ou inorgânicos. Tais pontos são válidos 

para quaisquer formas de resíduo, líquido, sólido ou pastoso. Portanto, é importante a análise 

criteriosa do material a ser utilizado para diagnosticar a existência de alguma característica 

que inviabilize o uso do mesmo, considerando as legislações vigentes.    

 Atualmente estudos vêm destacando a versatilidade da utilização dos resíduos 

agropecuários em diversos setores, principalmente em função da grande quantidade 

produzida, que quando manejados de forma inadequada, podem trazer sérios prejuízos 

ambientais, todavia, se utilizados racionalmente, podem se tornar benéficos. Uma das 

alternativas é o emprego desses resíduos como potenciais fertilizantes orgânicos, sejam eles 

na forma sólida, líquida ou pastosa. Os resíduos orgânicos são considerados insumos de 

baixo custo e de alto retorno econômico para a agropecuária, além do retorno direto da 

atividade (Vilela et al., 2009). 

  Medeiros et al. (2007), avaliando os efeitos da fertilização com dejetos líquidos de 

suínos (DLS) nas características agronômicas e bromatológicas da forragem de capim-
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marandu destacaram que  os dejetos líquidos de suínos podem substituir de forma 

satisfatória a adubação química, pois a aplicação de 180 m³ de DLS ha ano
-1

 , fermentados e 

in natura, no início do período chuvoso proporcionou, em comparação à adubação química, 

resultados melhores ou semelhantes para produção e qualidade do capim-marandu. 

 Estudando as características agronômicas e nutricionais do capim-marandu em 

função da aplicação de resíduo líquido de frigorífico (RLF), Silva Neto et al.(2010) 

obtiveram como resposta  aumento linear crescente na produção de matéria seca total (MST) 

tanto para o primeiro  como para o segundo corte, quando na maior dose, 112,5 m³ ha
-1

, os 

resultados encontrados atingiram 1.497 e 2.578 kg ha
-1 

de MST, respectivamente, 

constituindo assim um incremento de 397% e 342% , quando comparados às plantas que não 

receberam suprimento de RLF. Além disso, mantiveram os teores de nitrogênio no tecido 

vegetal dentro da faixa adequada. 

 Em estudo realizado por Araújo et al. (2009), aplicando lodo de esgoto ao solo sob 

Brachiaria decumbens apresentou aos 100 dias após a semeadura que o tratamento com a 

maior dose de lodo (80 mg dm
-3

 de N ), equivalente a quatro vezes a exigência em N, 

proporcionou aumentos significativos na produção de massa seca da parte aérea.  

1.2. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E CULTURA DA MANDIOCA 

 A Manihot esculenta popularmente conhecida como mandioca é um dos principais 

produtos da agricultura brasileira (LIMA, 2010). A mandioca é caracterizada como uma 

planta heliófila, arbustiva, de cultura anual, principalmente cultivada em regiões tropicais. 

Este tubérculo pode ser dividido em dois grandes grupos, chamados de “mansa” ou “brava” 

dependendo da quantidade de ácido cianídrico (HCN) contidas nestas raízes. As espécies de 

característica “mansa” contêm menos de 50 mg de HCN/kg de raiz fresca sem casca. As 

espécies do tipo “branca” são consideradas venenosas, pois possuem mais de 100 mg de 

HCN/kg de raiz fresca sem casca. As espécies que apresentam baixa toxicidade podem ser 

consumidas diretamente, podendo ser utilizada a planta inteira, sem qualquer tratamento 

prévio para alimentação animal. Para o consumo humano só há a necessidade do cozimento. 

Por outro lado, aquelas com caráter tóxico elevado devem passar por processamento antes 

de serem consumidas (SILVA, 2008; LIMA, 2010). 

A produção mundial de mandioca em 2011 foi de 252 milhões de toneladas, sendo 

que  mais da metade, 140,9 milhões de toneladas, foi produzida no continente africano. Os 
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principais produtores desta cultura são a Nigéria (39 milhões t), Brasil (26 milhões t) e 

Tailândia (21,9 milhões t), que juntos representam, aproximadamente, 34,52% do total 

mundial (FAO, 2013). 

 No Brasil, a mandioca é cultivada em todas as regiões fisiográficas. Segundo os 

dados do IBGE, a safra de 2012, foi de 25.744.829 t de raiz, com destaque para a região 

Nordeste que representou 32,82% (8.448.224 t) da produção nacional. 

 Dados  da safra de 2012 destacam que  o RN plantou uma área de 31.025 ha, sendo 

colhidos 29.078 ha com produção de 235.855 t, obtendo produtividade de 8.111 kg/ha 

(IBGE, 2012). A produção de raiz de mandioca no Rio Grande do Norte é destinada, 

basicamente, para os seguintes segmentos: I - indústria (casas de farinhas) para fabricação 

de farinha e goma; II - consumo animal; III - consumo in natura (mandioca de mesa: aipim 

ou macaxeira), sendo a distribuição proporcional de consumo em cada segmento: 63, 22 e 

15 %, respectivamente. Esta produção é oriunda, principalmente, de produtores de pequeno 

e médio porte, dos quais mais de 90% utilizam a forma convencional de plantio em áreas 

inferiores a cinco hectares (CONAB-RN, 2009). 

Os subprodutos provenientes da mandiocultura já vêm sendo estudados há algumas 

décadas.  O processamento da farinha é feita em locais próximos ao leito de captação de 

água e próximas umas das outras, o que promove maior efeito poluidor pelas grandes 

quantidades produzidas (CABRAL, 2006; ALVES, 2010). Alves (2010) destaca que os 

resíduos gerados do processamento da mandioca podem ser sólidos (terra, casca, bagaço), 

líquidos (água de lavagem de raízes e água da extração de fécula ou manipueira), todos com 

alto potencial para aumentar a fertilidade do solo, em função das quantidades de nutrientes 

contidos nos mesmos. 

Dentre os resíduos da mandioca o de maior potencial poluidor para o meio ambiente 

é a manipueira, pois esta é gerada em grandes volumes (600 L/t de matéria prima 

processada), além de ser constituída de elevadas concentrações de demanda química de 

oxigênio (DQO), demanda biológica de oxigênio (DBO), elevadas quantidades de ácido 

cianídrico (HCN), excessiva quantidade de fósforo, responsável pelo processo de 

eutrofização, além de teores elevados de potássio, magnésio e cálcio (SILVA, 2010; 

ALVES, 2010). 

1.3.   MANIPUEIRA 
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Manipueira, nome indígena brasileiro que significa “o que brota da mandioca” é o 

principal efluente proveniente do processamento da mandioca. Este líquido é originado por 

meio da prensagem da massa ralada para a produção de farinha. Segundo Cardoso (2005), 

esse subproduto é composto pela união da água de constituição das raízes (água intracelular) 

mais a água limpa usada na separação do amido da massa fibrosa (água de extração da 

fécula). O resultado é um líquido de aspecto leitoso que, caso não haja decantação, se 

apresenta com 5 – 7 % de fécula, proteínas, restos de células, glicose, ácido cianídrico, 

carboidratos, lipídeos e expressivas quantidades de nutrientes minerais como potássio, 

magnésio, cálcio e fósforo (FIORETTO, 2001). 

O volume de resíduo produzido dependerá da quantidade de mandioca processada, 

obedecendo à proporção de  300 a 600 L de água residual ou manipueira para cada tonelada 

de raiz processada (FIORETTO, 2001). Considerando que o Rio Grande do Norte produziu 

na safra de 2012, 235.855 t de raiz de mandioca (IBGE, 2012) e esta produção fosse 

destinada a industrialização, isso produziria um volume final de manipueira de 70.756 m³. 

O elevado volume de manipueira produzido pode provocar impactos negativos ao 

meio ambiente, caso não seja devidamente descartada ou reaproveitada. O possível impacto 

ambiental da manipueira está relacionado ao poder de poluição conferido pelo teor de 

carboidratos solúveis de fácil fermentação que são degradados rapidamente a ácidos 

orgânicos, e também, à toxicidade da mandioca provocada pela presença de 

glicosidiocianogênico, dos quais o principal é a linamarina, que através de processos 

enzimáticos libera ácido cianídrico (HCN) que é tóxico (WOSACKI & CEREDA, 2002; 

RIBAS, 2003). Estes efeitos são observados quando lançados diretamente nos cursos de 

água, pois há uma redução da disponibilidade de oxigênio dissolvido no meio, o que causa a 

morte dos organismos aeróbios.  Quando depositados ao solo em grandes quantidades, 

provocam desequilíbrio dos nutrientes no complexo de troca com possível lixiviação dos 

mesmos até o lençol freático, aumentam a salinidade e diminuem o pH. 

Por outro lado, se houver aplicação de tecnologia quanto ao manejo, tratamento e, 

sobretudo, estabelecimento de múltiplos e novos usos, a manipueira pode ser utilizada como  

fertilizante natural, defensivo  agrícola, alimentação animal e produção de biogás 

(FIORETTO, 1994). 

Dentre as diversas maneiras de utilização do resíduo já citadas, existe uma de 

primordial importância que diminuiria o problema da poluição agrícola que é o uso do 
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resíduo como insumo agrícola utilizado de forma responsável, considerando a composição 

química do solo e as doses toleradas pelas culturas (DUARTE et al, 2012). 

Outro ponto positivo da manipueira como insumo agrícola é que ela pode ser usada 

com maior segurança em relação às condições sanitárias em culturas consumidas cruas ou 

cozidas, no que se refere à presença de patógenos, já que a mesma apresenta-se isenta 

(ALVES, 2010). 

Neste sentido, o que se pode observar é que a manipueira é um subproduto 

complexo, rico em matéria orgânica e minerais, os quais são potencialmente aproveitáveis 

pelas culturas. Duarte et al. (2012) encontraram na análise da composição química de 

manipueira, obtida pelo processamento de mandioca para fabricação da farinha 17,20 mL L
-
¹ 

para sólidos sedimentais; pH 4,08; 0,98 g/L de nitrogênio; 0,74 g L
-1

 de fósforo; 1,97 g L
-1 

de potássio; 0,46 g L
-1

 de sódio; 0,24 g L
-1 

de cálcio; 0,36 g L
-1 

de magnésio; 2,60 mg L
-1 

de 

zinco; 2,80 mg L
-1 

de cobre; 20,00 mg L
-1 

de manganês e 10,00 mg L
-1 

de ferro. 

 

1.4. MANIPUEIRA COMO FERTILIZANTE ORGÂNICO 

 Em função da sua composição química, composta de elevados teores de potássio, 

nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio e micronutrientes, a manipueira pode ser considerada 

um adubo orgânico. Botelho et al. (2009) a partir da caracterização química de três tipos de 

manipueira (obtida de raízes de mandioca amarela, brancas,  coletada diretamente de casa de 

farinha) constataram que cada metro cúbico de manipueira equivale, respectivamente, a 

7,61, 3,00 e 5,51 kg de uréia (45% de N); 3,45, 2,61 e 1,70 kg de superfosfato triplo (45% de 

P2O5); 6,20, 3,38 e 6,08 kg de cloreto de potássio (60% de K2O); 0,54, 0,45  e 0,43 kg de 

carbonato de cálcio (50% de CaO); 6,27, 3,95 e 4,21 kg de sulfato de magnésio (16% de 

MgO). 

 De acordo com FERREIRA (2001), em experimento com dosagens de manipueira na 

cultura da mandioca, a dose apropriada foi 48 m³/ha. Além disso, o autor comparou esta 

dose com a adubação química (267 kg/ha de uréia, 400 kg/ha de superfosfato triplo e 200 

kg/ha de cloreto de potássio) e verificou aumento da produtividade em relação à testemunha 

(solo não adubado) da ordem de 61% e 72% em 1999, e de 84% e 74% no ano seguinte. 

 Segundo FIORETTO (1987) a água residuária da mandioca se mostrou viável até a 

dose limite de 50 m³/ha para as culturas de algodão e milho, principalmente se aplicada 40 
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dias antes do plantio. Porém, ocorreram perdas na germinação, sendo necessário para 

compensá-las o uso de sementes com alto poder de germinação, ou, aumentar a taxa de 

semeadura. O autor alerta para os riscos de contaminação das águas subterrâneas quando há 

utilização da manipueira em fertirrigação, pois o solo absorve bem as águas servidas nos 

meses secos.  Nesse período ocorre a maior produção de mandioca industrial, coincidindo 

com uma época de menor precipitação pluviométrica  e baixa vazão dos cursos d’águas, que 

podem acentuar os efeitos de contaminação. 

 Duarte et al. (2012), verificando níveis crescentes de manipueira aplicada na cultura 

da alface em substituição à adubação mineral, constataram que com o aumento das doses do 

resíduo, os valores de massa fresca e massa seca da parte aérea aumentavam 

significativamente, até atingir um ponto máximo de 45 m³/ha. Isto é explicado, 

provavelmente, pelo fato de que nutrientes em excesso podem promover uma ação 

antagônica entre os minerais. Por outro lado, Alves (2010) explica que a grande quantidade 

de íons de potássio presente nos constituintes minerais da manipueira teve como 

consequência uma maior disponibilidade de potássio no solo. 

 Ainda com relação à produtividade das culturas, Cardoso (2005), estudando o milho 

cultivado nas safras 2003 e 2004, em área com aplicação de manipueira (0,48 m³ por metro 

quadrado de solo) em relação ao milho cultivado em área adubada com adubo inorgânico 

(safras 2003 e 2004), constatou aumento de produtividade e grãos  mais sadios, além das 

plantas apresentarem  crescimento e massa da parte aérea significativamente superior, em 

relação da testemunha. 

1.5. BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU 

 A Brachiaria brizantha Stapf. cv. Marandu foi introduzido no Brasil por volta de 

1967 por Rayman e Clatworthy, no entanto vem sendo estudado pelo Centro Nacional de 

Pesquisa de Gado de Corte (CNPGC) em Campo Grande, MS, e pelo Centro de Pesquisa 

Agropecuária dos Cerrados (CPAC) em Planaltina, DF, desde 1977 e 1979, respectivamente 

(Nunes et al., 1984). 

  É uma gramínea oriunda do continente africano, especificamente do Zimbabwe, 

região vulcânica que apresenta solos de boa fertilidade, precipitação pluviométrica ao redor 

de 700 mm e cerca de oito meses de seca (Nunes et al., 1984; Rayman, 1983). O nome 

Marandu significa “novidade” no idioma guarani. Esta gramínea possui características 
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importantes para produção animal como a resistência à cigarrinha das pastagens, bom valor 

nutritivo, alta produção de massa verde,  tolerância a seca e ao frio, boa capacidade de se 

desenvolver em condições de sombreamento, produção em torno de 10 a 18 toneladas de 

matéria seca/ha/ano e boa produção de sementes viáveis (BOGDAN, 1977; NUNES et al. 

1984).  Entretanto, essa gramínea apresenta de média a alta exigência de fertilidade de solos, 

o que causa degradação do solo com o passar do tempo, caso este não seja manejado 

adequadamente.  

 Estima-se que no Brasil a cultivar Marandu compõe cerca de 50% das áreas de 

pastagens cultivadas na região Centro-Oeste (MACEDO, 2005) e 65% na região Norte 

(DIAS FILHO & ANDRADE, 2005). Macedo (1995) afirmou que é uma das plantas 

forrageiras mais utilizadas em todo país, perfazendo mais de 20% de todas as pastagens 

cultivadas. Já de acordo com Euclides et al. (2010), dos 100 milhões de hectares de 

pastagens cultivadas no Brasil 45% é de Brachiaria brizantha cv. Marandu 

(www.estatexport.com.br). Este grande interesse dos pecuaristas pelo capim-Marandu 

produzido a pasto é explicado pelas diversas características já expostas. 

 Os pastos de marandu se caracterizam por  estacionalidade que é por variações na 

disponibilidade e qualidade da forragem em resposta às alterações nas condições climáticas, 

as quais não permitem que as plantas forrageiras tenham crescimento uniforme durante o 

ano (REIS & ROSA, 2001). A produção do capim-marandu tem sido avaliada em diferentes 

regiões do Brasil, com valores variáveis conforme fatores ambientais e de manejo. Costa et 

al. (2005) verificaram em estudo conduzido na Região Centro-Oeste que a produção de MS 

variou de acordo com a precipitação mensal, onde nos meses de maio a setembro ocorreu 

uma baixa disponibilidade de forragem; enquanto que a partir de outubro, época em que se 

iniciou o período chuvoso, atingindo produção de 2.400 kg/ha de MS no mês de fevereiro, 

suficiente para alimentar 4,25 UA com consumo de 2,4% de matéria seca em relação ao 

peso vivo. Já outro estudo nesta mesma região apresentou produção de forragem dessa 

gramínea, no verão, aumentou de 2.148 para 7.015 kg de MS/ha entre 28 e 84 dias de 

rebrota (RODRIGUES, 2004).  Na Região Sudeste, Geredes et al. (2000), registraram 

produções médias aos 35 dias de crescimento, variando entre 3.500 e 1.500 kg/ha, no 

período de verão e inverno, respectivamente.  

 Na região Nordeste, Araújo (2005), em área irrigada, observou um crescimento 

linear da produção de forragem do capim-marandu entre 18 e 60 dias de rebrota, a menor 



20 
 

produção ocorrendo aos 18 dias, com 1.006,6 kg/ha e a maior aos 60 dias, com 3.545,8 

kg/ha. SANTOS et al. (2003), na zona da mata, em Pernambuco, registraram produção de 

5.230 kg/ha de MS para o capim marandu sob irrigação e aos 35 dias de rebrota. 

 A estrutura do dossel ganha relevância quando se trata de sistema de produção 

animal a pasto, pois condiciona e determina os padrões de eficiência parcial do sistema: 

crescimento, utilização e conversão (HODGSON, 1990). Teodoro et al. (2012) avaliando 

três alturas de resíduo 10, 20 e 30 cm do dossel do cultivar Marandu durante as quatro 

estações do ano verificaram que a utilização do manejo com altura de resíduo de 10 cm 

prejudica o valor nutritivo das forrageiras e as estações do ano influenciam diretamente na 

composição bromatológica destas. Paula et al. (2012), avaliando o valor nutritivo, a estrutura 

do dossel, a ingestão de forragem e a produção animal de novilhos em pastos de capim-

marandu submetidos a três intensidades de pastejo concluíram que a intensidade de pastejo 

modifica de forma significativa a estrutura do dossel e o valor nutritivo da forragem, e que o 

capim-marandu, sob lotação contínua, deve ser utilizado entre 15 e 30 cm de altura, durante 

o período das águas. Difante et al. (2011) indicaram valores semelhantes, quando avaliaram 

acúmulo de forragem e as características morfológicas e estruturais do capim Marandu 

submetidos a combinações de alturas e intervalos de corte, relatando que a maior eficiência 

de utilização é quando o capim é manejado com resíduo de 15 cm, quando comparado a um 

resíduo de 30 cm, aliado a cortes mais frequentes. Dessa forma, os cortes realizados quando 

os perfilhos atingem três ou quatro folhas surgidas combinados com um resíduo de 15 cm, 

proporcionam maior participação de folhas em relação a cortes com surgimento de cinco 

folhas. Os autores explicam que a maior participação de lâminas foliares na produção total 

de forragem é elevada, principalmente em razão da maior densidade populacional de 

perfilhos. 

 Trabalho conduzido por Euclides et al. (2009), obtiveram como resposta no período 

das águas que o capim-Marandu suportou taxa de lotação de 2,7 UA ha
-1

; enquanto no 

período seco o pasto suportou apenas 1,3 UA ha
-1

 quando utilizado pastejo de forma 

alternada com 28 dias de utilização e 28 dias de descanso. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Local do experimento 

O experimento foi conduzido na área do Grupo de Estudos em Forragicultura 

(GEFOR), situado na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias - Escola 

Agrícola de Jundiaí (EAJ) – Campus de Macaíba da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte - UFRN, em Macaíba, RN. A área experimental apresenta como coordenadas 

geográficas, latitude 5° 53' 35.12" Sul e longitude 35° 21' 47.03"  Oeste. 

A área do experimento possui solo do tipo Neossolo Quartzarênico, com textura 

arenosa e topografia suave (BELTRÃO et al., 1975). O clima local é uma transição entre os 

tipos As e BSw da classificação de Köppen, com temperaturas elevadas ao longo de todo o 

ano (média anual de 27°C,  máxima de 32°C e mínima de 21°C) (IDEMA, 2002). A 

precipitação média anual é de 1.442,8 mm, sendo mal distribuída, com a estação chuvosa 

adiantando-se para o outono (MASCARENHAS et al., 2005). A distribuição da precipitação 

pluviométrica, no período de instalação e condução do experimento, é apresentada na Figura 

1.  

 

 

 

 
Figura 1 – Precipitação pluviométrica de janeiro/2013 a janeiro/2014. 

 

2.2. Características químicas e físicas do solo anterior ao experimento 

Para caracterização química e física do solo foram coletadas 20 amostras simples em 

profundidade de 0-20 cm.  Após homogeneizadas, foi retirada  amostra composta que foi 



22 
 

encaminhada ao Laboratório de Solos da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande 

do Norte – EMPARN (Tabela 2). Após o resultado da análise de solo procedeu-se a 

aplicação a lanço de 2 t/ha de calcário dolomítico (PRNT 45%) em toda área do experimento  

uma semana antes da aplicação dos tratamentos, com o intuito de elevar o pH ao redor de 

6,5 e os teores de cálcio e magnésio do solo próximo aos requerimentos médios da pastagem 

(RIBEIRO et al., 1999). 

 

Tabela 1. Características química e física das amostras de solo do experimento. 

Características Teores 

pH em água (1:1,5) 5,23 

Ca (cmolc.dm
-3

) 0,67 

Mg (cmolc.dm
-3

) 0,22 

Al (cmolc.dm
-3

) 0,025 

H + Al (cmolc.dm
-3

) 1,37 

P (mg.dm
-3

) 2,00 

K (mg.dm
-3

) 51 

Na (mg.dm
-3

) 10 

Densidade global (kg.dm
-3

) 1,5 

Areia (g.kg
-1

) 939,5 

Silte (g.kg
-1

) 20,5 

Argila (g.kg
-1

) 40 
 

2.3. Pastagem 

A pastagem utilizada foi a Brachiaria brizantha cv. Marandu, estabelecida em 2010 

e pastejada por ovinos desde então. Durante o período do experimento foi utilizada  

irrigação  por  aspersão convencional, sendo aplicada lâmina bruta média diária de 9,6 mm,  

no período entre 11:00 – 13:00 h, três vezes por semana. A área experimental de 728 m² (14 

x 52 m) foi dividida em quatro blocos com seis parcelas cada, as quais possuíam área total 

de 12 m² (4 x 3m),  com bordadura  de 30 cm,  ou 8,16 m² de área útil.  O espaçamento entre 

parcelas foi de 1 m e entre blocos de 2 m (Anexo 1). Antes de iniciar o experimento foi 

realizado um corte a 15 cm do nível do solo para uniformização do pasto. O período de 

avaliação foi de julho de 2013 a janeiro de 2014. 

2.4. Análise química da manipueira 

A manipueira foi obtida de uma casa de farinha localizada no município de Ceará-

Mirim a 40 km da área experimental. A manipueira foi coletada após o processo de 

prensagem da massa da mandioca, transferida imediatamente para tambores em PVC de 200 
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L e transportada para área experimental, onde foi armazenada em duas caixas d’água com 

capacidade para 1000 L cada. A caracterização química da manipueira (macro e 

micronutrientes) foi obtida a partir da média de duas amostras de manipueira coletadas após 

período de descanso de 15 dias, e posteriormente, encaminhadas ao Laboratório da 

EMPARN para análises (Tabela 3). 

 

Tabela 2. Caracterização química da manipueira utilizada no experimento. 

Nutrientes
 

Teor 

Nitrogênio g.L
-1

 1,54 

Fósforo g.L
-1

 0,35 

Potássio g.L
-1

 2,94 

Cálcio g.L
-1

 0,20 

Magnésio g.L
-1

 0,38 

Sódio g.L
-1

 0,44 

Zinco mg.L
-1

 5,0 

Cobre mg.L
-1

 0,5 

Ferro mg.L
-1

 22 

Manganês mg.L
-1

 4,5 
Fonte: EMPARN.  

Antes da aplicação, a manipueira ficou armazenada nas caixas d’água por um 

período de 15 dias, com o objetivo de eliminar o ácido cianídrico e ocorrer fermentações até 

a sua estabilização. 

2.5. Tratamentos 

Os tratamentos utilizados foram doses crescentes de manipueira como fertilizante 

orgânico, calculadas conforme sua composição mineral, levando-se em consideração os 

teores de potássio como nutriente em maior teor, aplicados no solo, com base na 

recomendação de adubação potássica para diferentes níveis tecnológicos utilizados para 

manutenção de pastagens (ALVARES et al., 1999). O delineamento experimental utilizado foi 

em blocos ao acaso com seis tratamentos e quatro repetições, sendo os tratamentos: 0; 15; 

30; 60 e 120 m³/ha de manipueira. Além destes, utilizou-se um tratamento com adubação 

mineral (NPK) denominado T6.  

Na tabela 3, estão apresentadas as quantidades dos principais macronutrientes 

essenciais adicionadas ao solo em cada tratamento pela aplicação da manipueira e adubação 

mineral. 

A manipueira foi aplicada com auxílio de um regador de 10 litros,  tendo as doses  

sido divididas em duas aplicações ,  os primeiros  50% aplicados  após o corte de 
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uniformização e o restante , logo após o primeiro corte. A adubação mineral foi dividida em 

duas vezes sendo aplicada a lanço seguindo a mesma ordem cronológica da adubação com 

manipueira.  

 

Tabela 3 – Tratamentos e estimativa de nutrientes adicionados ao solo pela aplicação de 

manipueira (kg/ha) e adubação mineral. 

Tratamento Dose de 

manipueira (m³/ha) 

N P K Ca Mg 

  ------------------------------------kg/ha------------------------------ 

T1 0 - - - - - 

T2 15 23,1 5,25 44,1 3,0 5,7 

T3 30 46,2 10,5 88,2 6,0 11,4 

T4 60 92,4 21,0 176,4 12,0 22,8 

T5 120 184,8 42,0 352,8 24,0 45,6 

T6 0 140 30 120 - - 

 

2.6. Variáveis avaliadas 

2.6.1. Altura da pastagem 

A altura do dossel foi medida antes de cada corte utilizando-se régua graduada em 

centímetros, sendo medidos dez pontos aleatórios por parcelas. A altura de cada ponto 

correspondeu à altura média da curvatura das folhas em torno da régua. 

2.6.2. Acúmulo de forragem e componentes morfológicos 

A forragem foi colhida a cada 60 dias durante seis meses (julho/2013 a 

fevereiro/2014). A forragem contida na área útil de cada parcela foi cortada a 15 cm do nível 

do solo e pesada individualmente para determinação da massa verde. Retirou-se uma sub-

amostra (mínima de 250 g), para estimativa de MS total, multiplicando o peso da matéria 

natural pelo percentual de matéria seca; com o restante da forragem realizou-se a separação 

das frações lâmina foliar, colmo, material morto e espécies indesejáveis. Esses componentes 

foram levados à estufa de ventilação forçada a 55ºC por 72 horas. De posse da informação 

do peso seco de cada fração da amostra foi estimada a percentagem de matéria seca (MS) e 

cálculos da percentagem de folhas, colmos e material morto e a relação folha:colmo. 

2.6.3. Interceptação Luminosa e Índice de Área Foliar 

A medição da interceptação de luz pelo dossel foi realizada imediatamente antes do 

corte. O aparelho utilizado foi o analisador de dossel – AccuPAR Linear PAR/LAI 
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ceptometer, Model PAR –80 (DECAGON Devices), com o qual foram realizadas cinco 

leituras acima do dossel forrageiro e cinco no nível do solo por parcela sempre no horário 

entre  9:00 e  14:00 h. Para  se obter o percentual de interceptação de luz pelo dossel (%IL) 

utilizou-se a seguinte formula:  

% IL = 100% - (solo / acima x 100). 

O índice de área foliar foi obtido por leitura direta no mesmo aparelho utilizado para 

IL e no mesmo ponto de amostragem. 

2.6.4. Clorofila Total 

Foram realizadas cinco leituras em diferentes plantas dentro da mesma parcela, com 

um clorofilômetro marca ClorofiLOG
®
 modelo CFL 1030, o qual fornece estimativas dos 

teores de clorofila total (Clorofila A e B), expressas em unidades chamadas Índice de 

Clorofila Falker (ICF). As leituras foram realizadas sempre na primeira folha 

completamente expandida (do topo para a base do dossel) e exposta à radiação solar, no 

terço médio da lâmina foliar. 

2.7. Análises estatísticas 

Os dados foram submetidos à análise de variância e a comparação entre médias 

foram realizadas por meio de análise de regressão para as doses e para equivalência com a 

adubação mineral utilizou-se o teste de Tukey adotando-se 5% de nível de significância. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1.   Altura da planta 

A utilização da manipueira quanto a variável altura, para o primeiro corte, resultou 

num efeito linear positivo, constatando-se maior altura do pasto (30,3 cm) para a dose 

equivalente a 120 m³/ha (Figura 2).  

 

  

Figura 2 - Altura de Brachiaria brizantha cv. Marandu em função das doses de manipueira 

aplicadas ao solo considerando três cortes. 

A altura menos acentuada do pasto no primeiro corte pode ser devido ao efeito 

herbicida da manipueira. Para o primeiro corte, a manipueira utilizada (sem qualquer 

diluição) teve um período curto entre sua extração na casa de farinha e sua aplicação no 

pasto, não havendo tempo suficiente para sua estabilização, favorecendo seu efeito como 

herbicida por meio da atrofia das plantas. 

No segundo corte a manipueira promoveu efeito linear, com maior altura (49,3 cm), 

sendo observado, no tratamento que recebeu a dose de 120 m³/ha, totalizando aumento de 

153 % em relação à testemunha (T1). Já no terceiro corte também se observou efeito 

positivo, porém menos acentuado em relação ao segundo (aumento de 13,4 % T5 em relação 

ao T1) este resultado provavelmente está relacionadoa não aplicação de manipueira pós 

segundo corte, o que pode ter limitado o crescimento do pasto.  
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A altura obtida mediante adubação mineral foi maior que as alturas observadas nos 

tratamentos com manipueira no primeiro corte (Tabela 4). No segundo corte o tratamento 

com 120 m³/ha de manipueira obteve maior altura em comparação com o T6 (adubação 

mineral). As alturas observadas no terceiro corte não diferiram entre os tratamentos 

utilizados. 

Tabela 4. Características estruturais e produção de matéria seca em pasto de capim-marandu 

adubado com doses de manipueira e adubação mineral (AM) com NPK, considerando três 

cortes.  

Corte 

Dose de manipueira (m³ ha.ano
-1

) Adubação 

mineral 

 

Equivalência¹ 
0 15 30 60 120 

Altura do dossel (cm) 

1° 26,20 26,15 23,10 26,35 31,48 56,25 AM>120 

2° 22,00 23,75 23,98 32,65 50,75 41,42 60 <AM <120 

3° 32,13 33,75 35,23 35,60 37,25 37,50 ns 

Interceptação de luz (%) 

Média 67,96 74,08 72,74 79,41 82,58 89,84 AM=120 

Índice de área foliar 

Média 2,44 2,81 2,87 3,27 3,88 5,31 AM>120 

Produção de matéria seca (kg/ha de MS) 

1° 1196,43 1051,98 907,16 1116,24 1632,22 3168,45 AM>120 

2° 721,10 940,95 801,17 1199,00 3054,02 2515,69 AM=120 

3° 1122,71 1112,57 1447,96 1902,20 2152,82 2369,92 AM=60,120 

Soma 3040,25 3105,50 3156,25 4217,50 6839,25 8054,05 AM=120 

¹Equivalência: comparação entre doses de manipueira e adubação mineral (NPK) pelo teste 

de Tukey (α 0,05). 

Bertonha et al. (2012), encontraram correlação positiva entre o aumento da lâmina de 

água residuária da mandioca aplicada sobre a Brachiaria brizantha cv. MG-5 e a altura da 

planta até atingir seu máximo crescimento na lâmina de 262 mm com 154 cm de altura. 

Dados semelhantes foram encontrados por Araújo et al (2012), que também encontraram na 

curva de crescimento da planta do milho, por meio de adubação foliar com manipueira, 

tendência quadrática, havendo maior altura de plantas até a dosagem de 75 %, seguida de 

uma diminuição no crescimento, quando se utilizou a dosagem acima deste percentual. A 

provável explicação dada para o milho foi que houve redução da atividade fotossintética, 

decorrente da intoxicação provocada nas folhas da planta quando se aplicou manipueira pura 

(pulverização do milho com manipueira a 100%). Portanto, novos estudos são necessários 
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para se identificar até que ponto há correlação positiva entre a máxima dosagem de 

manipueira e altura do capim-marandu. 

A altura da planta correlacionou-se positivamente com a produção de matéria seca, 

evidenciado principalmente no segundo corte, quando houve a segunda aplicação de 

manipueira (50% restantes da dose anual recomendada), o que é bastante favorável para a 

produção quantitativa do pasto e, consequentemente, para produção animal. Silva et al. 

(2012) observaram que para essas características, a utilização de diversas fontes de adubação 

orgânica (esterco de frango, esterco bovino e compostagem) promoveram maiores 

crescimentos quando comparados à adubação inorgânica (NPK).  

De acordo com Da Silva & Nascimento Jr. (2007) dentre as variáveis estruturais e 

morfogênicas das plantas forrageiras, a altura da planta é uma importante ferramenta para a 

determinação das condições de pasto e, portanto no manejo de pastagens, tanto pela sua 

facilidade de observação e utilização, como por sua importância no manejo das propriedades 

rurais. Esta pode ser usada para predizer o momento ideal para a entrada e saída do rebanho 

de uma determinada área onde estejam prestes a pastejar, desta forma a altura ideal de 

entrada e saída do pasto favorece o equilíbrio da relação de antagonismo entre a planta e o 

animal, visando sempre otimizar o ganho em produção animal, sem esquecer de deixar 

subsidio para um bom índice de rebrotação e crescimento da pastagem, propiciando assim 

uma longevidade do sistema de produção a pasto. Neste sentido, Flores et al. (2008) afirmou 

que com base nas características estruturais do dossel, no consumo de forragem e na 

produtividade o capim-marandu deve ser manejado entre 25 cm e 40 cm de altura. 

Além de estimar o momento ideal para entrada e saída do rebanho do pasto, a altura 

da planta pode nortear sobre a massa de forragem disponível para o consumo do animal, 

podendo-se assim a partir dessa variável fazer um primeiro ajuste na taxa de lotação, 

visando promover melhorias tanto para o rebanho como para a pastagem, contribuindo para 

manutenção adequada do sistema de produção. Casagrande et al. (2010) observaram que a 

altura média do dossel no pré-pastejo aumentou linearmente com as ofertas de forragem. 

 A altura do pasto seguiu a mesma tendência observada por Flores et al. (2008). Estes 

autores trabalhando com diferentes alturas em pasto de capim-marandu, observaram que a 

maior produção, 5.700 kg ha
-1

 de matéria seca total foi obtida na maior altura estudada, 40 

cm. Porém deve-se atentar que pastagens demasiadamente altas podem apresentar acúmulo 

de colmos, propiciando perdas de forragem, pois o animal não consegue consumir e começa 
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a sobrar pasto resultando em perda do alimento produzido, podendo tornar-se improdutiva 

por sua utilização inadequada. 

Baseando-se no exposto anteriormente, a utilização da manipueira de forma correta, 

como fertilizante orgânico resultou em ganhos na variável altura da planta, provavelmente 

promovendo efeito positivo sobre acúmulo de massa de forragem e, consequentemente, 

aumento de taxa de lotação e aumento da produtividade por área. 

3.2.    Índice de Área Foliar 

Quanto ao índice de área foliar (IAF) a manipueira promoveu efeito linear positivo 

sendo o maior valor 3,85 observado no tratamento com 120 m³ ha
-1

 com incremento de 52 % 

em relação à testemunha (Figura 3). O tratamento com adubação mineral obteve IAF 

superior aos demais tratamentos com a utilização de manipueira (Tabela 4). 
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Figura 3 - Índice de Área Foliar de Brachiaria brizantha cv. Marandu em função das doses 

de manipueira aplicadas ao solo, obtido no final do terceiro do corte. 

O índice de área foliar é uma importante ferramenta no manejo do pastejo, pois 

dependendo do seu valor o pasto pode ter um maior ou menor vigor na rebrotação, 

habilitando-se com maior rapidez ou não a um novo corte ou pastejo. Valores de IAF 

adequado prediz que a pastagem possui maiores quantidades de lâminas foliares 

fotossinteticamente ativas, com isso haverá maior acúmulo de carboidratos de reserva que 

favorecem uma rebrota satisfatória após um estresse causado por desfolhação por corte ou 

pastejo. O IAF ideal pode promover maior cobertura de solo protegendo-o do efeito da 

radiação solar intensa e direta, propiciando um microclima e desta forma contribui para 

atenuar  perdas de água por evaporação mantendo a umidade do solo por mais tempo, 
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favorecendo assim a absorção de água e nutrientes pela pastagem tornando-a vigorosa por 

um maior período de tempo. 

O IAF possui estreita relação com a IL, que por sua vez correlaciona-se 

positivamente com PMS e de acordo com os resultados encontrados nesse estudo, essas 

variáveis apresentaram aumento com a utilização da manipueira, comprovando o potencial 

de uso deste resíduo como fertilizante orgânico quando usado corretamente. Resultados de 

experimento de Brougham (1955) citado por Domício & Silva (2007), estudando a curva de 

rebrotação de pastos consorciados com diferentes plantas após desfolhação (variação em 

massa de forragem com o tempo de rebrotação), bem como a relação assintótica entre IL e 

IAF, demonstrando que o crescimento das plantas forrageiras estava relacionado com o nível 

de interceptação de luz pelo dossel e com a sua área foliar (IAF), havendo uma taxa 

constante de acúmulo de matéria seca (MS) quando havia folhagem suficiente para 

interceptar praticamente toda a luz incidente. 

Reis et al. (2013) afirmam que quando a interceptação da luz incidente chega a 95%, 

atinge-se o IAF denominado crítico, em pastagens situam-se normalmente entre 3,0 e 5,0. 

Neste ponto a rebrota do pasto deve ser interrompida, com o intuito de alcançar maior 

produção de forragem com elevada proporção de folhas e baixa proporção de material 

morto, pois a diferença entre o crescimento e a senescência é máximo, permitindo maior 

acúmulo de forragem. Quando a IL for acima de 95% ou o IAF acima do crítico, as plantas 

iniciam o alongamento de colmos, responsável pelo sombreamento e senescência de folhas 

basais, resultando em aumento na proporção de colmos e material morto na massa de 

forragem antes do pastejo (DIFANTE et al., 2009). 

3.3. Interceptação Luminosa (IL) 

Com relação à interceptação de luz, a manipueira propiciou um efeito linear positivo, 

sendo a maior interceptação de luz de 83,5 %, na dose de 120 m³/ha com incremento de 19 

% comparado com a testemunha (Figura 4). A IL obtida com adubação mineral (NPK) foi 

equivalente a dose de 120 m³/ha de manipueira (Tabela 4).  



31 
 

y = 0,111x + 70,18***
R² = 0,886

Mineral = 120

60

70

80

90

100

0 15 30 45 60 75 90 105 120

In
te

r
c
e
p

ta
ç
ã

o
 d

e
 L

u
z
 (

%
)

Dose de Manipueira (m³/ha)  

Figura 4 - Interceptação de Luz em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu em 

função das doses de manipueira aplicadas ao solo, obtido ao final do terceiro do 

corte. 

Apesar dos resultados positivos à aplicação de manipueira, percebe-se, mesmo na 

maior dose utilizada, que a interceptação de luz ficou abaixo dos 95 % que seria o ideal para 

a ótima produção preservando aspectos qualitativos do pasto como afirma Reis et al. (2013). 

Desta forma, para que houvesse maior elevação no percentual de interceptação de luz pela 

planta, provavelmente seria necessário um maior intervalo entre o corte ou pastejo, maior 

que 60 dias, para que a planta acumula-se maior quantidade de biomassa, ou ainda a 

utilização de doses mais elevadas de manipueira, já que a mesma promoveu efeito linear 

para essa variável.  

Mesmo ficando abaixo dos 95% de interceptação de luz a utilização da manipueira 

como fertilizante orgânico contribui de forma positiva para o aumento dessa variável e o 

valor nutritivo da pastagem provavelmente pode ter sido aumentado, melhorando assim sua 

qualidade, onde haveria uma compensação por perda da forragem não produzida. A partir de 

95% de interceptação de luz pode ocorrer mudanças na estrutura do dossel forrageiro, 

acarretando em maior acúmulo de colmos e material morto e, consequentemente, 

diminuindo o valor nutritivo do pasto como prescrito por Difante et al. (2009). 

A interceptação de luz tem correlação positiva com a produtividade da matéria seca, 

sendo assim o uso da manipueira de forma correta em pastagem de Brachiaria brizantha cv. 

Marandu neste experimento elevou os valores dessas variáveis (IL e PMS), comprovando o 

potencial da mesma como fertilizante orgânico. 



32 
 

3.4.  Produção de Matéria Seca (PMS) 

A utilização da manipueira promoveu efeito linear positivo na produção de matéria 

seca no primeiro corte (Figura 5), com incremento de 54 % quando se compara a dose 

máxima 120 m³/ha com a testemunha (sem adição de manipueira).  

 

Figura 5 – Produção de matéria seca de Brachiaria brizantha cv. Marandu em função das 

doses de manipueira aplicadas ao solo, considerando três cortes. 

A produção de matéria seca menos acentuada no primeiro corte, pode ser explicado 

pelo efeito herbicida da manipueira, pois a mesma foi utilizada sem qualquer tipo de 

diluição e com pouco tempo para sua estabilização (15 dias) favorecendo assim tal efeito. 

Neves et al. (2014), estudaram o tempo de persistência do cianeto em manipueira submetida 

a repouso em condições naturais e após tratamentos físicos, bem como determinaram os 

níveis de estabilização do pH, e verificaram que, independentemente dos tratamentos físicos 

utilizados, aos 20 dias de armazenamento os teores já haviam reduzido cerca de seis vezes, 

passando de 129,00 para 20,66 mg L
-1

, e entre 50 a 60 dias o cianeto livre não foi mais 

identificado, enquanto que para o pH isso ocorreu aos 80 dias, ficando entorno de 9,13. Este 

trabalho só comprova o que Franco (1986) concluiu que a utilização da manipueira no 

tratamento de solos deixa um efeito residual fitotóxico que persiste por alguns dias, razão 

porque se deve observar, entre a aplicação do composto no solo e a data do plantio ou 

transplantio, um período de carência de 18 a 21 dias. Esse efeito é devido, possívelmente ao 

alto teor de cianeto, o que garante também, o potencial nematicida e fungicida. O efeito 

herbicida da manipueira pode se manifestar de várias formas, um deles seria a atrofia e 

retardamento no crescimento inicial da planta, após esse período um suporte adicional de 

nutrientes, quantitativamente mais adequado, poderia vir a estimular novamente o 
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desenvolvimento da planta. Vale salientar que para o primeiro corte apenas 50% da dose 

anual recomendada de nutrientes via manipueira foi utilizada, dessa maneira após o período 

de estresse a quantidade de nutrientes disponíveis pode ter sido insatisfatória para a 

retomada do crescimento das plantas submetidas às doses de até 50% (60 m³/ha), já que nas 

doses acima desta, a produção de matéria seca obteve acréscimo. Fioretto (2001), avaliando 

o efeito da manipueira em diferentes plantas daninhas observou que dentre as duas doses 

estudadas, 80 m³/ha e 160 m³/ha, a segunda promoveu um efeito herbicida mais enérgico 

quando aplicada em pós-emergência. Ponte (2006), também encontrou resultados positivos 

para a função herbicida da manipueira, onde das 17 plantas invasoras estudadas apenas duas 

apresentaram resistência (flor de seda e salsa); enquanto 12 ervas daninhas foram suscetíveis 

(70,58%) logo a aplicação do resíduo e três mostraram-se moderadamente suscetíveis, 

apresentando atrofia e queima foliar, que caso fossem submetidas a novas aplicações as 

chances de sobrevivência seriam mínimas. 

A produção de matéria seca da forragem no segundo corte obteve efeito linear 

positivo em resposta ao uso da manipueira. A produção de 2796 kg/ha de MS na dose de 

120 m³ ha
-1

 (Figura 5), acúmulo em 60 dias, foi maior em 493% em relação ao tratamento 

testemunha, essa resposta mais acentuada no segundo corte provavelmente seja resultado de 

um maior tempo de estabilização da manipueira eliminando seu efeito fitotóxico, aliado a 

aplicação da segunda metade da dose recomendada de tal resíduo.  

No terceiro corte também foi observado um efeito linear crescente constatando-se 

aumento de 100% na PMS quando se observa a dose máxima (120 m³/ha) em relação a 

testemunha. Esse resultado obtido no terceiro corte pode ser devido ao efeito residual da 

manipueira em relação ao pasto, e possivelmente, associado ao mecanismo de compensação 

tamanho/densidade populacional de perfilhos do capim-marandu (SBRISSIA & SILVA 

2008), visto que as alturas obtidas no terceiro corte não diferiram tanto entre as doses 

utilizadas (Tabela 4), já que após o segundo corte não houve mais aplicação do resíduo. 

Comparando-se a PMS obtida com a utilização de adubação mineral (AM) e os 

demais tratamentos, nos três cortes, observa-se que no primeiro corte a PMS com a AM foi 

superior aos tratamentos com manipueira (Tabela 4). No segundo corte a PMS com AM foi 

equivalente a produção com a utilização de 120 m³/ha de manipueira (T5), já no terceiro 

corte a equivalência foi constatada para os tratamentos com 60 e 120 m³/ha de manipueira. 
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Outros autores também constataram efeitos positivos para produção de MS com a 

utilização da manipueira. Bertonha et al. (2012), estudando os efeitos da fertirrigação com a 

água residuária da mandioca aplicada sobre a Brachiaria brizantha cv. MG-5 observaram 

que a produção de biomassa teve resposta linear crescente, onde, a aplicação máxima, 366 

mm de lâmina de água residuária, contribuiu para produção de 26 t/ha/ano, favorecendo um 

aumento de produtividade de 351% em relação a pastagem que não recebeu a fertirrigação. 

Cabral (2006) alcançou na aveia preta o valor máximo de produtividade na dose de 376 

m³/ha
 
de água residuária de fecularia, resultando em produtividade máxima de 3795 kg/ha 

(74 dias de acúmulo).   

Outros tipos de resíduos também têm sido avaliados na adubação do capim-marandu. 

Medeiros et al. (2007) que utilizaram dejetos líquido de suínos na dose de 180 m³ ha
-1

 e 

obteve produção de 12,7 t de MS/ha/180 dias, resultado próximo ao obtido neste estudo 

quando se utilizou dose anual de 120 m³/ha de manipueira. Barnabé et al. (2007) utilizando 

dose de 150 m³ ha
-1

 de dejetos líquidos de suínos obtiveram produção de 6,39 t ha
-1

 de MS 

em 96 dias de acúmulo. Emerenciano Neto et al. (2013), trabalhando com ovinos sob lotação 

intermitente em pastos de capim-marandu, adubado com 100 kg/ha/ano de nitrogênio, via 

sulfato de amônia no período chuvoso, na mesma região deste trabalho, obteve 2320 Kg ha
-1

 

de MS acumulado em 57 dias de rebrotação, produção próxima à encontrada neste estudo, 

2280 Kg ha
-1

 de MS, quando se utilizou a dose máxima de manipueira (120 m³ ha
-1

 

estimativa de 184 kg ha
-1

  de nitrogênio) em 60 dias de rebrotação.     

A produção de matéria seca da forragem é um dos principais parâmetros a ser 

observado, no intuito de maximizar a produção animal, tendo em vista que a partir dela se 

quantifica o número de animais por área, por exemplo. Diante do exposto a utilização da 

manipueira como fonte de nutriente para pastagens de Brachiaria brizantha cv. Marandu 

traz benefícios no sentido de aumento da produção de MS, incremento na taxa de lotação, ou 

no período de ocupação do pasto. Dessa maneira a manipueira contribui de forma positiva 

com o aumento da produção de produtos de origem animal, ou se for o caso, com a 

manutenção tanto da pastagem como do rebanho onde tal resíduo foi utilizado como fonte 

de nutrientes. 
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3.5.   Massa de folhas 

A massa de folhas apresentou efeito linear positivo com o aumento das doses de 

manipueira utilizadas no primeiro, segundo e terceiro corte, observando-se ganhos 

significativos para essa variável em relação às doses estudadas neste experimento 15; 30; 60; 

120 m³/ha (Figura 6). 

Quando se compara o tratamento correspondente à dose máxima (120 m³/ha), com a 

testemunha (0,0 m³/ha) no primeiro, segundo e terceiro cortes, constatam-se incrementos de 

81,7, 336 e 99% respectivamente. A massa de folhas observada no primeiro corte com 

adubação mineral (AM) foi superior aos demais tratamentos (Tabela 5). No segundo corte a 

MF com AM foi equivalente à obtida com 120m³/ha de manipueira, já no terceiro corte a 

equivalência foi constatada para as doses de 60 e 120 m³/ha de manipueira. 

A massa de folhas é a parte mais nobre dentre os componentes morfológicos de uma 

pastagem no que diz respeito ao seu valor nutritivo. As lâminas foliares são mais ricas em 

nutrientes, e de mais fácil ingestão pelo animal em pastejo, desta forma um pasto com maior 

quantidade de massa de folhas, é considerado também como de melhor qualidade (REIS et 

al. 2006; PRADO, 2008; BRÂNCIO et al., 2003). 

 

 

Figura 6 - Massa de folha de Brachiaria brizantha cv. Marandu em função das doses de 

manipueira aplicadas ao solo, considerando três cortes. 

 

Bonfim-da-Silva e Monteiro (2006), trabalhando com aplicação conjunta de 

nitrogênio e enxofre em pastagem de capim braquiária (Brachiaria decumbens), observaram 
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resposta positiva para a produção de lâminas foliares, no primeiro crescimento, onde a 

máxima produção foi obtida nas doses de 303 e 29 mg/dm³ de nitrogênio e enxofre 

respectivamente. Para o segundo e terceiro crescimento, o nitrogênio teve efeito isolado e as 

máximas produções de massa seca de lâminas foliares foram observadas nas doses de 371 e 

305 mg/dm³. As doses de nitrogênio utilizadas no trabalho citado anteriormente, estão bem 

acima das doses usadas neste estudo quando observa-se, a estimativa de aplicação de tal 

nutriente, via manipueira na dose máxima (184 kg/ha de N), comprovando desta forma o 

potencial do resíduo como fertilizante. 

 

Tabela 5. Constituintes morfológicos e clorofila total em pasto de capim-marandu adubado 

com doses de manipueira e adubação mineral (AM) com NPK, considerando três cortes. 

Corte 
Dose de manipueira (m³/ha.ano) 

Mineral Equivalência¹ 
0 15 30 60 120 

Massa de folha (kg/ha de MS)  

1° 769,91 715,35 613,35 816,19 1225,76 1981,10 AM>120 

2° 577,39 690,05 641,26 936,39 2007,06 1853,46 AM=120 

3° 706,05 701,24 904,21 1166,01 1347,51 1397,33 AM=60,120 

Massa de colmo (kg/ha de MS)  

1° 143,05 97,07 70,10 119,55 278,17 922,26 AM>120 

2° 28,51 61,32 35,66 127,46 848,21 511,83 60<AM<120 

3° 128,28 134,19 231,18 337,61 417,13 551,87 AM=60,120 

Relação folha:colmo 

1° 7,87 8,90 11,35 7,56 5,19 2,14 AM≠30 

2° 22,09 13,41 19,07 9,31 2,58 3,86 AM=60,120 

3° 5,94 5,72 4,44 3,57 3,30 2,84 ns 

Massa de material morto (kg/ha de MS)  

1° 210,08 196,74 188,76 169,86 115,36 166,60 ns 

2° 51,50 71,29 69,85 119,67 198,75 99,11 ns 

3° 59,56 65,99 143,89 291,98 332,44 244,78 AM=30 a 120 

Massa de indesejáveis (kg/ha de MS)  

Média 121,97 124,09 86,02 44,25 22,89 108,57 AM= 0, 15 

Clorofila total (ICF) 

1° 22,84 22,39 23,65 24,50 33,70 29,59 60 <AM <120 

2° 20,44 21,70 22,25 23,42 27,51 31,69 AM>120 

3° 23,24 24,68 25,08 26,52 26,37 24,25 ns 

¹Equivalência: comparação entre doses de manipueira e adubação mineral (NPK) pelo teste 

de Tukey (α 0,05) 

O uso da manipueira resultou em aumento da massa de folhas do pasto estudado, 

possivelmente promovendo melhorias na qualidade da forragem produzida e, 
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consequentemente, possível aumento no desempenho animal e maior produtividade por área 

de pastagem.  

3.6.   Massa de colmos 

A utilização da manipueira promoveu efeito linear na massa de colmo tanto no 

primeiro como no terceiro cortes, constatando-se que as máximas produções de colmos 244 

e 442 kg/ha de MS respectivamente, foram observadas no tratamento de 120 m³/ha. No 

segundo corte a massa de colmos ajustou-se de forma quadrática a adição de doses 

crescentes de manipueira, sendo a maior produção observada quando se utilizou a dose de 

120 m³/ha (838 kg ha
-1

 de MS) (Figura 7). Maior produção de colmos encontrados neste 

tratamento correlaciona-se com as alturas mais elevadas, onde as plantas devido ao maior 

crescimento entram em processo de alongamento de hastes em detrimento à competição por 

luminosidade (Pereira et al., 2011). 

 

Figura 7 - Massa de colmo de Brachiaria brizantha cv. Marandu em função das doses de 

manipueira aplicadas ao solo, considerando três cortes. 

A massa de colmo observada no primeiro corte com adubação mineral foi superior 

aos demais tratamentos (Tabela 5). No segundo corte a massa de colmo com adubação 

mineral foi inferior, a obtida com o tratamento de 120 m³/ha, sendo superior aos outros 

tratamentos, já no terceiro corte a equivalência foi constatada para as doses de 60 e 120 

m³/ha de manipueira. 

Silva et al (2013), trabalhando com doses e fontes de nitrogênio na recuperação das 

características estruturais e produtivas do capim-marandu, observaram aumento de 239% na 

massa seca de colmo, quando foi utilizada a dose máxima (300 kg/ha/ano) em relação a não 
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aplicação de nitrogênio. Aumento da massa de colmos em pastagem pode ser visto de 

maneiras opostas, a primeira é negativa, pois um maior acúmulo de colmos pode diminuir o 

valor nutritivo e o consumo da forragem mediante pastejo, já que este componente 

morfológico possui menor digestibilidade e é mais difícil de ser ingerido pelo animal em 

pastejo. A segunda maneira é uma observação mais positiva levando em consideração que a 

massa de colmos contribui para a produção de matéria seca total e na impossibilidade da 

utilização da forragem sob pastejo, devido ao grande acúmulo de colmos, pode-se utilizar a 

biomassa produzida de forma processada a fim de otimizar o consumo pelo animal, evitando 

assim perdas de forragem produzida. Porém, esta forma de utilização é menos usual, tendo 

em vista que a espécie forrageira estudada foi desenvolvida para pastejo direto, e o 

processamento da forragem eleva os custos do sistema de produção. 

3.7.   Relação folha:colmo 

A relação folha/colmo no primeiro e terceiro cortes não respondeu de forma 

significativa à adição de doses crescentes de manipueira. No segundo corte a resposta foi 

linear decrescente, diminuindo a relação com o aumento das doses aplicadas (Figura 8). Isto 

é explicado pelo maior crescimento das plantas quando se utiliza maiores doses do resíduo 

que promove maior alongamento de colmos, como já mencionado para as variáveis: altura 

da planta e massa de colmo. 

 

Figura 8 - Relação folha:colmo de Brachiaria brizantha cv. Marandu em função das doses 

de manipueira aplicadas ao solo, considerando três cortes.  

Em comparação com adubação mineral (AM) apenas o tratamento T3 (30 m³/ha) do 

primeiro corte foi diferente significativamente, apresentando maior relação (Tabela 5). No 



39 
 

segundo corte a relação folha/colmo com adubação mineral, foi equivalente às obtidas nos 

tratamentos T4 e T5 (60 e 120 m³/ha) respectivamente.  

 A utilização da manipueira diminuiu a relação folha/colmo, que variou de 20 para 

2,15 com as doses de 0 e 120 m³/ha no segundo corte. Apesar disto, estes valores de menor 

relação estão acima do valor crítico de 1:1 descrito por Pinto et al. (1994), garantindo desta 

maneira maiores quantidades de folhas na pastagem mantendo-se melhor qualidade da 

forragem ofertada ao animal em pastejo. Rodrigues et al. (2008), observaram que nas 

maiores doses de N, a relação folha/colmo diminuiu, devido ao maior crescimento das 

plantas e ao processo de alongamento dos colmos, porém permanecendo acima do valor 

crítico de 1:1. A relação folha:colmo varia entre as espécies forrageiras, sendo uma variável 

importante para predizer a qualidade de uma pastagem, pois quanto maior a relação melhor 

será as características qualitativas da forragem devido ao maior número de folhas. Porém 

deve-se atentar para o binômio quantidade-qualidade visto que dependendo da espécie 

forrageira em questão, a alta relação folha:colmo pode ser indício de produções muito 

abaixo do potencial, onde ganhos na qualidade talvez não compensem perdas na produção 

total de matéria seca. Diante da explanação anterior e observando os resultados de produção 

de matéria seca encontrados nesse estudo pode-se inferir que a utilização da manipueira 

como fertilizante orgânico em pastagem de capim Marandu propiciou adequado equilíbrio 

entre quantidade e qualidade da forragem produzida, pois embora a máxima produção de 

matéria seca coincida com a menor relação folha/colmo, esta ficou acima do valor crítico de 

1:1, mantendo maior percentual de folhas no pasto e, provavelmente, melhor valor nutritivo 

da forragem produzida. 

3.8.   Massa de material morto  

A manipueira não promoveu efeito significativo na massa de material morto no 

primeiro corte (Figura 9). 

No segundo e terceiro cortes, constatou-se resposta linear positiva e produções de 

195 e 366 kg/ha de MS totalizando aumento de 322 e 452% respectivamente, quando se 

compara a dose máxima utilizada (120 m³/ha) em relação ao tratamento testemunha (T1 0,0 

m³/ha). 

A massa de material morto observada no tratamento com adubação mineral não 

diferiu dos demais tratamentos no primeiro e segundo cortes (Tabela 5). No terceiro corte a 

MMM obtida com adubação mineral foi equivalente aos tratamentos de 60 e 120 m³/ha com 
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manipueira. 

 

 

Figura 9 - Massa de material morto de Brachiaria brizantha cv. Marandu em função das 

doses de manipueira aplicadas ao solo, considerando três cortes. 

O maior crescimento das plantas, 49,3 cm, pode ter ocasionado um auto-

sombreamento, principalmente onde se utilizou a dose máxima de manipueira, propiciando 

maior acúmulo de material morto na parte inferior do dossel devido a menor penetração de 

luz nesse estrato. Emerenciano Neto et al. (2013), aplicando uma dose anual de 100 kg/ha de 

nitrogênio em pastagem de capim-Marandu, encontraram em 57 dias de acúmulo, 1203 

kg/ha de material morto quando a altura média foi de 52,44 cm, resultado bem acima ao 

encontrado neste trabalho quando se utilizou a dose máxima de manipueira 120 m³/ha 

(estimativa de aplicação de 184 kg/ha de nitrogênio).  

3.9.  Massa de indesejáveis 

O uso da manipueira para a variável massa das indesejáveis resultou em resposta 

linear negativa diminuindo a quantidade com o aumento das doses do resíduo de 0,0 para 

120 m³/ha (Figura 10). Isto é explicado com base na ação herbicida da manipueira que pode 

se potencializar dependendo da espécie vegetal exposta ao contato com esse resíduo, visto 

que existem plantas mais e outras menos tolerantes a tal ação, conforme Ponte (2006). 

A massa de indesejáveis encontrada quando se utilizou adubação mineral foi 

equivalente as obtidas nos tratamentos T1 (testemunha) e T2 (15 m³/ha), sendo superior 

aosoutros tratamentos utilizados (Tabela 5), este resultado possivelmente pode ser 

característica do efeito herbicida da manipueira. 
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Figura 10 - Massa de plantas indesejáveis nas parcelas de Brachiaria brizantha cv. Marandu 

em função das doses de manipueira aplicadas ao solo, considerando o final do 

terceiro corte. 

O efeito drástico da manipueira sobre as plantas indesejáveis pode ser devido a maior 

susceptibilidade das espécies encontradas na área do presente estudo, além do resíduo ter 

tido pouco tempo para estabilização antes da primeira aplicação e ser utilizado sem qualquer 

diluição em grande quantidade, principalmente na dose máxima que potencializou o efeito 

herbicida. A melhoria no estado nutricional das plantas e seu maior crescimento atuaram 

indiretamente no aparecimento de espécies indesejáveis diminuindo assim a 

matocompetição. 

3.10. Clorofila Total 

Para os três cortes a clorofila total (CT) obteve efeito linear em resposta as doses de 

manipueira, consequentemente as plantas localizadas nas parcelas que receberam a maior 

quantidade deste resíduo (120 m³/ha) apresentaram os maiores valores deste parâmetro. 

Constatou-se aumento de 52,6; 32,8 e 11,45 % nos níveis de clorofila das folhas do capim-

marandu, para o primeiro, segundo e terceiro corte respectivamente, quando se compara o 

T5 (120m³/ha) com o T1 (0,0m³/ha) (Figura 11).  

O valor de clorofila total observado no tratamento com AM (T6) foi maior que o T4 

(60 m³/ha) e menor que o T5 (120 m³/ha) ambos no primeiro corte (Tabela 5). No segundo 

corte a CT com adubação mineral foi superior aos valores encontrados nos demais 
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tratamentos. Para o terceiro corte não houve diferença para os valores de CT entre os 

tratamentos. 

 

 

Figura 2 - Clorofila total em folhas de Brachiaria brizantha cv. Marandu em função das 

doses de manipueira aplicadas ao solo, considerando três cortes. 

Barbieri Júnior et al. (2012), estimando os teores de clorofila em folhas do capim 

Tifton 85 com o auxílio do clorofilômetro verificaram que a medida que se aumentava os 

teores de clorofila total havia uma correlação positiva com os parâmetros correspondentes 

na leitura do ClorofiLOG (ICF). 

A clorofila total tem correlação satisfatória com os teores de nitrogênio presentes no 

tecido foliar da planta, por consequência tal correlação também se aplica aos teores de 

proteína bruta, neste caso do capim-marandu. Costa et al. (2009), concluiram que a 

utilização do clorofilômetro de marca ClorofiLOG
®
 modelo CFL 1030 - FALKER, constitui 

um procedimento apropriado para estimar teores de N foliar, de forma rápida e não 

destrutiva, pois relacionando as leituras do clorofilômetro com os teores de N foliar do 

capim tifton 85 encontraram precisão de 94,1 % de correlação para essas características. 

Esses autores concluíram que esse tipo de relação linear é adequado para propósitos de 

diagnose nutricional, uma vez que produz informações sobre teores de N (e, portanto, de 

proteína bruta) em função da leitura do clorofilômetro, aos 16 dias do período de rebrota. 

Rigon et al. (2012), correlacionando os resultados do clorofiLOG1030
® 

nas folhas de 

gergelim ao teor de clorofila em µmol m², obtido em laboratório, observou que houve alta 

relação entre as leituras, com coeficiente de determinação de 0,98, identificando assim ótima 

precisão para valores de pigmentos fotossintéticos. Premazzi & Monteiro (2002), assim 
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como Argenta et al. (2001) utilizando o clorofilômetro de modelo SPAD-502 para a cultura 

do capim tifton 85 e do milho, respectivamente, também observaram uma correlação 

positiva entre o valor SPAD e a concentração de nitrogênio na lâmina foliar.  

Portanto, é possível inferir que o uso da manipueira como fertilizante orgânico 

influenciou de forma positiva os níveis de clorofila no tecido foliar do capim e, 

consequentemente, os teores de proteína bruta, favorecendo desta forma melhorias no valor 

nutritivo do pasto.  

O adequado estado nutricional do pasto, principalmente quanto ao nitrogênio, além 

de promover um melhor valor nutricional para o animal, também propicia a manutenção do 

estande de plantas por área que significa longevidade do pasto, já que, a planta forrageira 

permanecendo bem nutrida, terá consequentemente maior vigor de rebrota, após um estresse 

promovido por uma desfolhação, por exemplo, voltando com maior rapidez a emitir folhas 

que por sua vez retornarão mais rápido a realizar fotossíntese, ajudando a planta a acumular 

reservas. Dentro deste contexto Cecato et al. (2004), observaram que o vigor de rebrota do 

capim-marandu apresentou efeito linear positivo em resposta aos níveis crescentes de 

nitrogênio. Entre o abastecimento de nitrogênio e o aumento da biomassa há uma estreita 

relação. A energia e a estrutura molecular para a incorporação do nitrogênio são supridas 

pelo metabolismo dos carboidratos, o qual, por sua vez depende da fotossíntese; fechando 

um ciclo de interdependência metabólica, a fotossíntese depende de compostos contendo 

nitrogênio, por exemplo: clorofila (Larcher, 2000). Diante do exposto a utilização da 

manipueira influencia positivamente a manutenção e longevidade do pasto. 
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4. CONCLUSÕES 

A manipueira pode ser utilizada como fertilizante orgânico em pastos de Brachiaria 

brizantha cv. Marandu visando melhorias nas características produtivas, pois propiciou 

maior ganho em altura, índice de área foliar, interceptação de luz, e consequentemente maior 

produção de matéria seca, principalmente quando foi utilizada a dose de 120 m³/ha. 

A produção de matéria seca acumulada nos três cortes com adubação mineral não 

diferiu significativamente da produção encontrada na dose de 120 m³/ha de manipueira, 

comprovando o potencial desse resíduo como fertilizante orgânico. 

Este resíduo deve permanecer por um período maior que 15 dias em descanso para 

que ocorra a estabilização de componentes tóxicos, com intuito de mitigar os efeitos 

negativos sobre o pasto. Esta forma de utilização pode ser uma alternativa para o descarte 

orientado da manipueira, trazendo benefícios tanto para o aumento da produtividade do 

pasto quanto para minimizar os impactos ambientais gerados por esse resíduo quando 

descartado de forma inadequada no solo e nos cursos d’águas.  
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