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PRODUTIVIDADE ESTACIONAL DA PASTAGEM NATIVA E 8rachiaria 
hnidicola, NA ILHA DE MARAJÓ 

José Ferreir Teixeira Neto 1 , Jonas Bas1tos da 
Veiga e Adalberto Pinheiro Nery 

Visando estimar a variação estacional da produção 
e qualidade forrageira de uma pastagem nativa (com preda 
minância da gramínea (xonopus aflniis) e dD quicuio-da-ama 
zônia (Brachiaria bnnhidLic6ta), utilizou-se um esquema fa 
tonal, através do qual foram estudadas sete épocas 	de 
crescimento (C1-de set. a dez. 81, C2-de nov. 81 a 	,jan. 
82, C3-de dez. 81 a mar. 82, C4-de ,jan. a abr. 82, C5-de 
mar, a jun. 82, 06-de abr. .a jul. 82, 07-de jun. a ago. 
82), quadro de idades (21, 42, 63 e 84 dias) com três r 
petições. A Laterita Hidromórfica da área experimental a 
presentava as seguintes características químicas: 3 ppm 
de fósforo, 19 ppm de potássio, 0,1 mE% de cálcio + magné 
sio, 1,7 mE% de alumínio trocável e pEl 4,9. Os cortes fo 
ram efetuados a 10 cm de altura. 

A média geral de produção de matéria seca do qui 
cuio-da-amazônia, (2.575 kg/ha) superou a da pastagem na 
tiva (1.080 kg/ha) em cerca de 2,5 vezes. As maiores pra 
duções foram obtidas ao final do período chuvoso, para os 
dois pastos estudados, ocorrendo o inverso ao final do pe 
ríodo seco, havendo interação significativa entre pasto 
x crescimento. Em geral, os dois pastos apresentaram pra 
duç6es crescentes de matéria seca até a idade de 84 dias, 
com interações significativas entre pasto x idade e cres 
cimento x idade. O teor de proteína bruta da pastagem na 
tiva oscilou entre 4,8% no período seco e 8,4% no chuva 
so, provavelmente devido à presença de leguminosas, supa 
rando o do quicuio-da-amaz6nia que variou entre 4,0 e 
4,6% nas mesmas épocas. Não houve uma diminuição sensível 
no teor de proteína bruta com o aumento da idade, princí 
palmente no quicuio-da-amazônia. 
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