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Introdução 

 

As pastagens perenes de verão apresentam como vantagens o alto rendimento por área, 

o rápido crescimento vegetativo, a boa adaptação à diferentes condições edafoclimáticas, a 

elevada qualidade bromatológica e a boa aceitação pelos animais (FONTOURA et al., 2015). 

Desse modo, estão incluídas prioritariamente no sistema de produção de leite à base de pasto 

preconizado pela Empresa de Pesquisa e Extensão Agropecuária de Santa Catarina (Epagri), o 

qual segue as premissas básicas da agroecologia e do manejo sustentável. 

Dentre as pastagens perenes de verão fomentadas pela Epagri, o capim-elefante (P. 

purpureum), cultivar Pioneiro, é uma das mais importantes e difundidas, estando em boa parte 

das propriedades leiteiras do estado, em especial nas que apresentam tamanho reduzido de 

área e relevo declivoso. Em função de sua rusticidade, vigor, persistência, elevada produção e 

velocidade de rebrota é imensamente utilizado na alimentação de vacas leiteiras, 

principalmente para o pastejo de vacas em lactação (FIGUEIRA, 2015). Nesse sentido, 

atenção especial deve ser dada a implantação dessa pastagem, pois o método de plantio 

utilizado determina a população de plantas na área, a persistência e a utilização do pasto, 

afetando consequentemente a massa de forragem ofertada aos animais. 

Contudo, apesar de intensamente recomendado para pastejo em Santa Catarina, o 

capim-elefante, cv. Pioneiro, carece de trabalhos técnico-científicos que validem sua aptidão, 

produtividade e manejo em sistemas pastoris voltados à bovinocultura leiteira, principalmente 

quando destinada ao pastejo, já que sua utilização em outras bacias leiteiras do país de dá 

principalmente na forma de capineira. Além disso, praticamente inexistem trabalhos que 

abordem a melhor forma de implantação da pastagem, de modo a proporcionar alta 

porcentagem de pega das mudas oriundas da propagação vegetativa, adequada cobertura de 

solo e rápido estabelecimento da pastagem (XAVIER et al., 2001). 

Nesse sentido, esse trabalho objetivou verificar a velocidade de crescimento inicial de 

capim-elefante, cv. Pioneiro destinado ao pastejo, quando implantado a campo oriundo de 

dois diferentes tipos de materiais propagativos (muda de estaca e muda pré-enraizada em 

canteiro) implantado em três diferentes densidades de plantio (14.000, 20.000 e 28.000 

plantas/hectare). 

 

 

 

 

 

 

 



  

Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Campos Novos, pertencente 

a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) no ano 

de 2020. Para a avaliação de diferentes materiais propagativos e densidades de plantio de 

“Capim-pioneiro”, delineou-se um fatorial 2 (materiais propagativos) x 3 (densidades de 

plantio) em DBC com 3 repetições. Para a avaliação do tipo de material propagativo mais 

adequado para a implantação da pastagem, fez-se uso de um tratamento testemunha (estacas 

maduras plantadas diretamente no campo) e de um tratamento com estacas pré-enraizadas 

(estacas mantidas em canteiro para enraizamento prévio ao plantio).  

Desse modo, o estudo teve início em setembro de 2020, com a coleta e pré-

enraizamento de material propagativo para formação de mudas “pré-enraizadas” de capim-

elefante, cv. Pioneiro em canteiros de aproximadamente 7 m2, contendo serragem. Para a 

obtenção do material propagativo, hastes maduras de “Capim-Pioneiro” foram coletadas a 

campo, em propriedade rural localizada no município de Concórdia, em altitude aproximada 

de 550 m.  

O material colhido, foi encaminhado para preparo e seleção, sendo aproveitados os 2/3 

inferiores das hastes para confecção de estacas maduras, contendo 1 gema vegetativa cada. 

Para a padronização das estacas a serem inseridas no canteiro, foram selecionadas aquelas 

com diâmetro de hastes próximo a 1 cm, deixando-se cerca 2 cm abaixo de cada gema, para 

realização de corte em bisel.  

As estacas com comprimento aproximado de 15 cm foram acondicionadas em 

canteiros construídos com palanques de eucalipto, recebendo cerca de 10 cm de camada de 

serragem, a qual foi mantida úmida para facilitar a brotação do material propagativo. A 

densidade de disposição de estacas no canteiro adotada foi de aproximadamente 1000 

estacas/m2, de modo a permitir boa formação de raízes e parte aérea, bem como, 

aproveitamento eficiente do canteiro. O canteiro foi instalado no interior de uma estufa 

plástica de 5 x 20 m, sendo coberto com tela Sombrite® com 18% de sombreamento. As 

mudas foram mantidas no canteiro por cerca de 45 dias, quando então foram levadas a campo. 

De modo a comparar diferentes materiais propagativos de “Capim-Pioneiro” à campo, 

foi utilizado como tratamento testemunha, estacas maduras selecionadas e padronizadas 

conforme mencionado anteriormente, contudo, contendo duas gemas vegetativas cada. O 

tratamento testemunha constitui do método mais utilizada pelos produtores de Santa Catarina 

para a propagação da espécie. O material propagativo utilizado no tratamento testemunha 

também foi coletada a campo, em propriedade rural localizada no município de Concórdia, 

em altitude aproximada de 550 m.  

No dia 16 de outubro de 2020, ambos os materiais propagativos foram implantados a 

campo mediante a adoção de três densidades de plantio estabelecidas, quais sejam: 14.000, 

20.000 e 28.000 mudas por hectare. 

Para a determinação do crescimento inicial das mudas, foi realizada uma avaliação do 

crescimento das touceiras aos 60 dias após a implantação do experimento. Foram mensuradas 

12 plantas por parcela, com auxílio de um sward-stick determinando-se a da altura do dossel 

(cm).   

 

 

 



  

Resultados e Discussão 

 

Os resultados encontrados estão apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1. Altura do dossel forrageiro de capim-elefante (P. purpureum), cultivar Pioneiro, 

aos 60 dias após implantação com diferentes materiais propagativos e densidades de plantio. 

Campos Novos, Santa Catarina. 

 

Material Propagativo Densidade Altura (cm) 

Muda pré-enraizada 

14.000 34,27 

20.000 40,65 

28.000 42,85 

 

Estaca 

 

14.000 44,00 

20.000 56,75 

28.000 52,08 

 

Os resultados obtidos indicam que a altura do dossel de plantas de “capim-pioneiro” 

aos 60 dias após implantação à campo, atingiu níveis superiores quando as plantas foram 

oriundas de material propagativo oriundo de estacas maturas com duas gemas vegetativas 

plantadas diretamente no local de cultivo, sem cultivo prévio em canteiro. A densidade de 

plantio de 20.000 mudas por hectare aliada ao material propagativo oriundo de estacas com 

duas gemas vegetativas apresentou o maior crescimento inicial aos 60 dias de plantio, 

enquanto a muda pré-enraizada implantada na densidade de 14.000 mudas por hectare 

apresentou a menor altura aos 60 dias após o plantio à campo. 

Esses resultados são interessantes, uma vez que permitem identificar arranjos e 

métodos de plantio que proporcionam a entrada e o pastejo dos animais na pastagem em 

menor período de tempo, uma vez que a altura recomendada para pastejo em “capim-pioneiro” 

é de 80 cm em média. 

 

Conclusão 

  

Mudas oriundas de estacas são mais indicadas para a implantação de “capim-pioneiro” 

por apresentarem crescimento inicial mais rápido e facilidade para implantação à campo.  

O método mais indicado para a adequada implantação de “capim-pioneiro” ocorre 

quando se utiliza material propagativo oriundo de estacas maduras implantadas a campo com 

a densidade de 28.000 plantas por hectare.  
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