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INTRODUÇÃO 
 

As braquiárias são gramíneas que 

ocupam um grande espaço no cenário 

nacional, isto se deve principalmente às 

suas características de resistência a fatores 

como temperatura, tipos de solo, clima, 

dentre outros (SILVA et al., 2018). E através 

do cruzamento entre duas espécies de 

braquiárias, a Brachiaria brizantha e a 

Brachiaria ruziziensis que foi criado o 

Mavuno, um híbrido que apresenta grande 

potencial forrageiro. 

Dentre suas principais 

características, o híbrido Mavuno tem alta 

velocidade de rebrota, um amplo e robusto 

sistema radicular, além de seu alto teor de 

proteína bruta que é na faixa de 18%, 

quando comparado a outras espécies de 

braquiárias como Híbrido Corrente, MG - 5 

 

Vitória e Marandú, o Mavuno tem um melhor 

desempenho de produção tanto de matéria 

verde como matéria seca podendo chegar a 

uma produção de 149 toneladas e 25 

toneladas/ha, respectivamente, segundo 

relatos da Wolf Sementes (2021). 

Apesar de ser uma forrageira que 

ainda dispõe de poucas informações sobre 

suas características morfológicas e 

produtivas, alguns produtores do Vale do 

São Francisco despertaram o interesse pelo 

híbrido e assim aceitaram o desafio de 

plantar, esperando uma boa adaptabilidade 

da forrageira para a região, bem como 

informações de um manejo adequado e 

eficiente para o híbrido Mavuno na região. 
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DIFICULDADES APONTADAS PELOS 

PRODUTORES: 

Foi disponibilizado um formulário 

para os produtores da região, com o objetivo 

de realizar um levantamento sobre o manejo 

adotado, bem como as dificuldades 

encontradas no cultivo da forrageira. No 

referido formulário os produtores forneceram 

dados importantes sobre o manejo adotado 

como, taxas de semeadura utilizada 

frequência e intensidade de pastejo, 

aceitação do híbrido pelos animais,bem 

como quais as dificuldades encontradas no 

cultivo do Mavuno. 

Dentre as diversas informações 

obtidas neste formulário observa-se que a 

maioria dos produtores fazem o uso 

consciente de preparo do solo, uma vez que 

todos responderam fazerem análise de solo 

e da correção, quando necessário, antes do 

plantio. 

Além disso, observa-se que em sua 

maioria os produtores têm como principal 

aptidão de seu rebanho para carne e leite 

(Figura 1), o que condiz com o rebanho ao 

qual os produtores possuem que em sua 

maioria apresentam rebanhos de bovinos e 

caprinos, além de uma pequena parte da 

forragem produzida ser destinada para 

alimentação de equinos. 

 
 

Figura 1- Aptidão dos animais alimentados com Híbrido Mavuno no Vale do São Francisco. 
 

A Figura 2 mostra que as principais 

dificuldades estão relacionadas a poucas 

informações técnicas acerca do manejo da 

espécie, que consequentemente implica com 

dificuldades de manutenção e fornecimento 

para o rebanho. 
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Falta de orientação para utilização na 

alimentação animal 

Dificuldade na obtenção da semente 

Falta ou pouca assistência técnica 

qualificada 

Dificuldades no manejo do capim em si para 

se obter altos rendimentos 

Poucas informações técnicas acerca do 
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Figura 2 - Principais dificuldades encontradas no cultivo do híbrido Mavuno no Vale do São Francisco 
 

 

 
SOBRE O MANEJO: 

 
Com relação ao manejo da espécie, 

a Wolf Sementes, empresa responsável pelo 

desenvolvimento do híbrido Mavuno, 

fornece algumas recomendações em 

relação ao plantio, germinação e momento 

no qual deve ser inserido o animal na área 

para pastejo: 

 O recomendado pela empresa é que o pH 

do solo esteja em torno de 5,8 a 6,2 e a 

saturação de bases V% acima de 60%; 

 A taxa de semeadura para o plantio a 

lanço é de 12 Kg/ha; 

 Relacionado a germinação o que a 

empresa informa é que por ser um híbrido a 

espécie tem por sua característica 

apresentar um lento desenvolvimento na 

parte aérea, porem nesta etapa cerca de 75% 

da energia está concentrada no 

enraizamento da planta; 

 No que diz respeito a entrada e retirada 

dos animais para pastejo, o que a empresa 

recomenda é que o momento de entrada 

seja quando a planta estiver em média com 

70 a 80 centímetros de altura, e para retirada 

entre 20 e 25 centímetros de altura. 

Assim como em qualquer outra 

produção de capins, o Mavuno também tem 

seus desafios e dificuldades, e por ser uma 

espécie que tem pouco tempo no mercado e 

poucos trabalhos científicos realizados, a as 

informações disponíveis, são basicamente a 

nível comercial 

Nesse sentido, foi desenvolvida uma 

pesquisa no Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano - Campus Petrolina Zona 
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Rural com o intuito de consolidar 

informações sobre o manejo, afim de 

orientações para o produtor, possibilitando o 

conhecimento do comportamento do híbrido 

no Vale do São Francisco e além disso, 

fornece orientações para o produtor. 

Foi avaliado o comportamento do 

híbrido Mavuno em diferentes frequências e 

intensidades de corte. As idades avaliadas 

foram cortes realizados aos 25, 35 e 

45 dias, e intensidades de corte de 10 e 20 

cm. Foi observado que os dois fatores 

apresentaram diferença significativa, 

influenciando em variáveis que influenciam 

em questões produtivas como altura, 

perfilhamento, relação folha/colmo, produção 

da matéria verde, produção da matéria seca 

e produção de folhas. 

 

 
 

Figura 3 – Avaliação de altura do capim Mavuno 
 

Na Tabela 1, é possível observar que 

na intensidade de corte a 20 centímetros, 

houve um melhor desenvolvimento do capim, 

na altura como números de perfilhos e na 

relação folha/colmo, mostrando valores 

superiores aos da intensidade de corte a 10 

centímetros, podendo ter uma análise 

técnica que na altura de 20 centímetros 

apresenta uma maior quantidade de folhas 

remanescentes, consequentemente maior 

área fotossintetizante, possibilitando uma 

melhor condição de rebrota e um melhor 

desenvolvimento da forrageira. 
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Tabela 1: Altura, número de perfilhos e relação folha/colmo do Híbrido Mavuno em diferentes 
intensidades de corte 

 
  VARIÁVEIS  

Intensidade de corte 
  Altura  N° perfilhos Relação Folha/colmo 

 cm   

10 cm 85,62 b 155,63 b 2,49 b 

20 cm 96,66 a 189, 77 a 3,62 a 

CV% 6,1 15,51 36,07 

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste TuKey a 5%. 

 
 

 

Na Tabela 2 estão apresentadas as 

variáveis que foram influenciadas pelas 

diferentes idades de corte. Mostrando ao 

produtor o comportamento do capim sobre 

as percpectivas de altura juntamente com 

sua relação folha colmo. 

 

Tabela 2: Altura e relação folha/colmo do híbrido Mavuno sob diferentes frequências de corte 
 VARIÁVEIS 

Frequência de corte Altura Relação folha/colmo 
 Cm  

25 DIAS 80,685 b 3,92 a 
35 DIAS 95 a 2,88 ab 
45 DIAS 97,73 a 2,36 b 

CV% 6,1 36,07 
Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste TuKey a 5%. 

 
 

 

Na tabela 2 observa-se a influência 

da frequência de corte sobre o 

comportamento do crescimento do capim, 

bem como de sua relação folha/colmo. Esta 

última variável permite obter uma estimativa 

do valor nutritivo da forragem. A maior altura 

foi apresentada aos 35 e 45 dias, chegando 

a uma média de 95,00 e 97,73 centímetros 

respectivamente. Já na relação folha/colmo 

houve apenas diferença entre as idades de 

25 e 45 dias. Nesse sentido, a melhor 

estimativa de valor nutritivo foi apresentada 

na idade de 25 dias. No entanto, quando 

essa variável é associada a produção de 

matéria seca, conforme observado na 

Tabela 3, a menor produção foi observada 

aos 25 dias, demonstrando que apesar de 

apresentar um melhor valor nutritivo, a 

produção de matéria seca foi baixa. 

Adicionalmente, ressalta-se que não houve 

diferença entre as idades de corte de 35 e 45 

dias. 
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Tabela 3: Caracteres do capim Mavuno sob. diferentes frequências de corte e respectivas 
herdabilidades. 

Frequência de 
corte1 

                                                      CARACTERES   

PMV2 PMS3 PF MS4 
 Kg.ha-1  

25 DIAS 29.782,50 b 4.840,50 c 1.318,75 b 

35 DIAS 40.881,25 a 7.102,29 b 1.722,50 a 

45 DIAS 46.768,72 a 8.767,31 a 1.593,75 a 

CV% 18,1 18,04 11,97 
1FC- Frequência de corte; 2Produção da matéria verde (kg.ha-1); 3Produção da matéria seca (kg.ha-1); 4Produção 
da Folha (kg.ha-1) 
*Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem pelo teste Tukey a 5%. 

 

 

Conforme apresentado na Tabela3, 

observa-se a potencialidade produtiva deste 

capim, primeiramente se tratando da 

produção de matéria verde (PMV). O que se 

pode dizer é que tanto a 35 dias como a 45 

dias tiveram médias superiores as de 25 dias, 

sendo assim pensando em rendimento de 

matéria verde as melhores opções são as 

frequências de corte a 35 dias e a 45 dias 

podendo obter em média de 40 a 46 mil 

quilos por hectare. 

No que diz respeito a produção de 

matéria seca, o capim Mavuno se mostra 

com valores bastante expressivos aos 45 

dias que é algo de certa forma já esperado, 

tendo em vista que com forme a idade do 

capim é mais avançada há maior deposição 

de lignina em seus tecidos. A produção de 

folha deste capim quando foi avaliada 

relacionada a frequência de corte ela se 

mostrou com valores maiores nos dias 35 e 

45 quando comparados aos valores do dia 

25, sendo que no dia 35 foi o dia que teve as 

maiores médias com 1722,50 kg/ha. 

É importante ressaltar que a 

avaliação das variáveis produtivas deve ser 

associadas com o valor nutritivo da forragem. 

Se não houver disponibilidade de 

informações sobre a composição química, a 

relação folha/colmo poderá ser utilizada 

como parâmetro. 

Conclusões 

 
O híbrido Mavuno apresenta uma 

boa opção como forrageira para os 

produtores do Vale do São Francisco, 

apresentando características produtivas 

significativas e de boa aceitação para o 

rebanho. 

Em se tratando do manejo desta 

forrageira, o que se pode inferir é que as 

melhores características desse híbrido se 

expressam aos 35 dias como frequência de 

corte juntamente a uma intensidade de corte 

de 20 centímetros. 
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