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TÍTULO: INFLUÊNCIA DA ÉPOCA E FREQUÊNCIA DE CORTE NA 
PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA, VALOR NUTRITIVO E DIGESTIBILIDADE 
“IN VITRO” DO CAPIM BUFFEL (Cenchrus ciliaris, L.) 
  
O experimento foi estabelecido no campus do Centro de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará - Brasil, em área de solo 
classificado como Podzólico Vermelho Amarelo, textura arenosa média, fase 
florestal sub - caducifólia, horizonte A fraco, relevo plano e pH 5,9. A gramínea 
foi semeada com sementes em parcelas de 6m x 3m, em linhas corridas e 
espaçadas 0,5m, sendo na ocasião fertilizadas com uma mistura de NPK, 
conforme recomendações fundamentadas na análise do solo. O experimento 
foi conduzido sob condições naturais de pluviosidade, não sendo irrigado no 
período seco. Foram testados os seguintes intervalos de corte: A - 14 dias; B - 
28 dias; C - 42 dias; D - 56 dias, tendo sido efetuados durante o ano de 1979, 
26, 13, 8 e 6 cortes, respectivamente para os tratamentos A, B, C e D. A altura 
de corte adotada foi 10,0cm. Na pesquisa usou-se um fatorial 2 x 4 em blocos 
ao acaso com oito tratamentos e quatro repetições; a estação do ano e o 
intervalo de corte constituiram os fatores testados. As variáveis produção total 
de matéria seca, proteína bruta, número de folhas e altura das plantas 
revelaram efeitos significativos (P<0,05) para intervalo de corte, estação do ano 
e interação intervalo de corte “versus” estação do ano. Com relação ao número 
de caules a análise mostrou efeitos significativos (P<0,05) apenas para 
intervalo de corte e estação do ano. O tratamento C (42 dias) foi superior aos 
demais, ao nível de 5% de probabilidade. As produções de estação úmida 
foram superiores as de estação seca. Em termos de interação época “versus” 
intervalo de corte, os resultados de estação úmida foram semelhantes aos 
discutidos para o ano todo. Os teores médios de matéria seca durante a 
estação úmida foram inferiores aos obtidos na estação seca, para a mesma 
seqüência de tratamentos. Os valores obtidos para a proteína bruta na matéria 
seca, durante a época chuvosa foram superiores aos obtidos na estação seca. 
Os percentuais de digestibilidade, seguiram os encontrados em outras 
forrageiras tropicais, e mostraram-se mais ou menos semelhantes nas duas 
épocas. Os percentuais de fibra bruta oscilaram nas duas épocas, sendo que 
os resultados do período chuvoso foram menores do que os obtidos no período 
seco. Os teores de cálcio e fósforo encontrados no capim “buffel”, foram 
bastante elevados, superando aos obtidos em outras gramíneas tropicais. A 
relação média folha: caule diminui a partir do tratamento D (56 dias). A folha 
expressou maior percentual de matéria seca e proteína bruta, em relação ao 
caule. Reconhece-se o tratamento C (42 dias), como o melhor para as 
condições do litoral cearense, já que produziu maior quantidade de forragem 
com teor adequado de proteína entre os tratamentos estudados e, 
conseqentemente, com valor nutritivo superior aos demais tratamentos. 


