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Orientador: Valdo Rodrigues Herling 

RESUMO 
 

 

O experimento foi conduzido na FZEA/USP – Pirassununga/SP de 

dezembro de 2002 a março de 2003, em uma área de 26,7 ha formada de 

capim-braquiarão. O objetivo foi avaliar as características morfofisiológicas 

durante a fase recuperação da planta forrageira após o pastejo. A pastagem 

foi submetida a quatro intensidades de pastejo representadas por níveis de 

oferta de forragem (5, 10, 15 e 20% - kg MS/100 kg peso animal.dia), 

utilizando-se o método de lotação rotacionada, sendo sete dias de ocupação 

e vinte e oito dias de descanso. O delineamento experimental foi em blocos 

completos e casualizados, com quatro repetições. Foram avaliadas as 

seguintes respostas: (1) características morfogênicas: intervalo de 

aparecimento foliar (IApF), taxa de aparecimento foliar (TApF), taxa de 

alongamento foliar (TAlF), taxa de senescência foliar (TSenF), taxa de 

alongamento de colmo (TAlC); e (2) características estruturais: número de 

folhas vivas por perfilho (NFVP), comprimento de folhas verdes por perfilhos 

(CFVP), comprimento médio de folhas verdes por perfilho (CMFVP) e 

comprimento de colmo (CC), dinâmica de perfilhamento, englobando, 

percentagem de perfilhos decapitados (PPD), número de perfilhos basais 

remanescentes (NPBR), número de perfilhos aéreos remanescentes 

(NPAR), número de perfilhos basais novos (NPBN), número de perfilhos 

aéreos novos (NPAN), densidade populacional de perfilhos (DPP), peso 

médio de perfilho seco, (PMPS) e peso médio de perfilho verde (PMVP). 

Pastagens submetidas a menor intensidade de pastejo apresentam maior 

TSenF. As condições climáticas que favorecem o processo de florescimento 

foram determinantes nessa TSenF. O avanço na estação de crescimento 

interferiu de forma negativa na TApF, aumentando automaticamente o IApF. 
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A TAlF teve pouca influência dos tratamentos de OF, exceto na condição 

inicial de manejo, período de avaliação 1 (PAv.1). Nos PAv. o aumento do 

NFVP esteve relacionado com a diminuição de seu comprimento médio. O 

CC aumentou com o avançar dos PAv. A maior intensidade de pastejo 

condicionou o aumento na PPD, a maior DPP e o menor PMPS e PMPV. As 

condições climáticas tiveram papel importante na sobrevivência e aumento 

dos NPBR nos PAv.. A sobrevivência dos NPAR esteve condicionada aos 

efeitos da OF. Condições de maior intensidade de pastejo favoreceu o 

aparecimento de NPBN e NPAN. No avançar dos PAv., o pastejo leniente 

provocou diminuição do surgimento do NPAN, embora tenham aumentado 

durante o período de rebrotação. 

 
 
Palavras-chave: lotação rotacionada, oferta de forragem, taxa de 

alongamento de folhas 



MORPHOGENIC CHARACTERISTICS AND STRUCTURAL 
CHARACTERISTICS OF THE SIGNAL GRASS [Brachiaria brizantha 

(Hochst ex A. Rich.) Stapf. cv. Marandu] UNDER GRAZING INTENSITIES 
 

Author: Maurício Peternelli 

Advisor: Valdo Rodrigues Herling 

 

ABSTRACT 
 

 

The experiment was conducted in the FZEA/USP - Pirassununga/SP 

from December/2002 to March/2003, in a pasture of signal grass of 26.7 ha. 

The objective was evaluated the morphophysiological characteristics during 

regrowth of the plant after grazing. The pasture was submitted at grazing 

intensities represented by four levels of herbage allowance (5, 10, 15 and 

20% - kg DM/100 kg weight animal.day), using rotational stocking method, 

being seven days of occupation and twenty and eight days of interval of 

grazing. The experimental design was in complete randomised block, with 

four replications. The evaluated responses were: (1) morphogenetics 

characteristics: leaf appearance interval (LApI), leaf appearance rate (LApR), 

leaf elongation rate (LElR), leaf senescence rate (LSenR), stem elongation 

rate (SElR); e (2) structural characteristics: number of live leaves (NLL), 

length of green leaf (LGL), length average green leaf (LAGL) and length of 

stems (LS), dynamics of tillering, percentage of decapitated tiller (PDT), 

number of remaining basal tiller (NRBT), number of remaining aerial tiller 

(NRAT), number of new basal tiller (NNBT), number of new aerial tiller 

(NNAT), population density of tiller (PDT), dry average weight for tiller, 

(DAWT) and green average weight for tiller (GAWT). Pasture submitted to 

lenient grazing presented higher LSenR. The climatic conditions that favour 

flowering process were determinant in LSenR. The advance in growth station 

influenced negatively in the LApR and increased automatically the LApI. The 

HA had little influence on the LAIR, except in the initial condition of 

management, period of evaluation 1 (PAv.1). In the PAv. the increase of the 
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NLL was related with the reduction of its average length. The LS increased 

with advancing of the PAv.. The highest grazing intensity conditioned the 

increase in the PDT, the biggest PDT and lowest DAWT and GAWT. The 

climatic conditions were important in the survival and increase of the NRBT in 

the PAv.. The survival of the NRAT was conditioned to the effect of the HA. 

The highest grazing intensity favoured the appearance of NNBT and NNAT. 

With the advance of the PAv., the lenient grazing provoked reduction of the 

NNAT emergence, even so has increased during regrowth period.  

 

 

Keywords: rotational stocking, herbage allowance, leaf elongation rate 

 



 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
O rebanho bovino do Brasil é de aproximadamente cento e sessenta e 

sete milhões de cabeças, das quais estima-se que 96,5% têm como 

principal, exclusiva e indispensável fonte de alimentação as áreas de 

pastagens e que os restantes 3,5% praticamente foram criados em 

pastagens em algum período (Anualpec, 2002). Portanto, são cento e oitenta 

milhões de hectares entre pastagens nativa e cultivada (Zimmer et al., 2002). 

Mais de 90% do território brasileiro encontram-se no hemisfério sul, 

apresentando infinidade de espécies e cultivares de planta forrageira para 

serem estudadas numa área que engloba variação de relevo, solo e clima. 

Nos dias atuais, o lançamento de novas cultivares, associado a 

recomendação e utilização pelos técnicos e produtores, respectivamente, 

muitas vezes sem critérios, tem preocupado e incentivado os pesquisadores 

a determinar o manejo adequado das pastagens. A base desse manejo está 

na avaliação do comportamento da planta e do animal, quando submetidos 

às condições edáficas de determinada região (características física, química 

e de relevo do solo) e climáticas (temperatura, precipitação, umidade 

relativa) e modo de utilização como intensidades de pastejo (oferta de 

forragem ou pressão de pastejo); altura da pastagem ou quantidade residual 

de massa seca; períodos de ocupação e de descanso, entre outros. 

Em ecossistemas de pastagens ocorrem constantes mudanças no 

comportamento das plantas e dos animais e contínua simbiose entre ambos 

(Maraschin, 1994). Logo, as plantas forrageiras podem responder de 
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diversas formas à desfolha realizada pelos animais, definida de acordo com 

a intensidade, freqüência e época, influenciando, assim, no crescimento e na 

reprodução das plantas de forma diferente (Heady e Child, 1994). 

Na exploração racional é relevante que a pastagem apresente 

persistência e alta produção, sua forragem seja de alto valor nutritivo e que o 

animal possa expressar o máximo de seu potencial genético, para otimizar a 

produção vegetal e animal no ambiente. Se não for assim, devido ao mau 

manejo os produtores sempre estarão a procura da planta forrageira 

“milagrosa”, condicionada pela proliferação de áreas de pastagens 

degradadas pelo baixo desempenho animal, assim como pela baixa 

rentabilidade do setor. 

Nos últimos anos, em função da “estabilidade econômica”, a 

reavaliação da postura e dos procedimentos em diversos setores levou o 

setor primário a melhorar seus índices de produtividade, para a manutenção 

da exploração com lucros e impulsionar as inovações tecnológicas, tanto na 

agricultura como na pecuária. No entanto, há grande preocupação da 

sociedade com os danos provocados ao meio ambiente, devido às 

inovações tecnológicas. Assim, a exploração agropecuária deve ser 

direcionada rumo a sua sustentabilidade, com pastagens bem manejadas e 

em equilíbrio, possibilitando sua recuperação e perenidade. 

Desta forma, a avaliação de pastagens não pode prescindir a 

utilização de animais. Euclides e Euclides Filho (1997) afirmam que a 

presença de animais tem como pressuposto básico fazer com que os 

resultados obtidos sejam mais representativos das condições do sistema de 
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produção. E, que o potencial da pastagem é representado pela quantidade e 

qualidade da forragem que esta é capaz de produzir. A disponibilidade de 

forragem e sua qualidade serão influenciadas pela espécie forrageira 

utilizada. Além de que, o comportamento do animal em pastejo e os efeitos 

do pisoteio e de seus dejetos podem prejudicar o consumo de forragem à 

medida que sua presença seja prolongada numa mesma área. 

No manejo da pastagem, o ajuste da oferta de forragem faz-se 

necessário para otimizar sua utilização, possibilitando a máxima colheita de 

material verde ou o mínimo de perda por senescência, procurando assim o 

ponto de equilíbrio entre os componentes do ecossistema e sua 

sustentabilidade. 

As pesquisas com pastagens deverão associar as características 

morfofisiológicas das plantas com as necessidades nutricional e produtiva do 

animal em pastejo. Para isso, é necessário compreender os efeitos do 

pastejo na recuperação e produtividade da planta forrageira. 

A inconsistência dos resultados em experimentos com animais em 

pastejo, em áreas formadas por espécies do gênero Brachiaria sob 

intensidades de pastejo, ainda é freqüente. E o estudo desse 

comportamento poderá contribuir para o esclarecimento de uma série de 

dúvidas no que diz respeito ao manejo de uma espécie de planta forrageira 

tropical extensamente utilizada no Brasil. 

Dessa forma, o objetivo deste experimento foi avaliar as 

características morfofisiológicas do capim-braquiarão, quando submetido à 

intensidades de pastejo. 



 
 
 
2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

No Brasil tropical, as gramíneas do gênero Brachiaria constituem 

porção significativa, de aproximadamente 50%, da área ocupada com 

pastagens cultivadas (Soares Filho, 1994). 

No ano 1977, a Estação de Pesquisa em Pastagens de Marandela – 

Zimbabwe, na África, enviou amostras de um material vegetal, capim-

braquiarão, ao Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte - CNPGC de 

Campo Grande/MS. Posteriormente, em 1979, as amostras foram enviadas 

ao Centro de Pesquisa Agropecuário do Cerrado - CPAC de Planaltina/DF, 

ambos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. Após 

anos de estudos e avaliações, em 1984 lançaram o capim-braquiarão. Hoje, 

com diversas denominações regionais como: brizantão, brizanta, braquiarão, 

capim-Marandu, capim-Ocidente (Renvoize et al., 1998), representa mais 

uma alternativa para diversificação das áreas de pastagens. 

De acordo com Nunes et al. (1995), o capim-braquiarão, originário de 

regiões vulcânicas da África tropical, é um ecotipo de Brachiaria brizantha. 

Ele chamou a atenção dos técnicos pelas suas características especificas 

como: plantas sempre robustas, hábito de crescimento cespitoso, altura de 

1,5 a 2,5 metros, colmos iniciais de crescimento prostrado, mas com 

emissão de perfilhos predominantemente eretos. Rizomas curtos e 

encurvados, os colmos floríferos são eretos, com perfilhamento nos nós 

superiores, levando à proliferação de inflorescências que atingem até 40 

centímetros de comprimento, geralmente com 4 a 6 rácemos. Lâminas 
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foliares largas e longas, glabras na face superior, com pubescência na face 

inferior, e bordos não cortantes. As bainhas são pilosas, enquanto os 

entrenós apresentam pêlos na porção apical. 

Sua capacidade de adaptação às mais variadas condições de 

ambiente (Ghisi e Pedreira, 1987), especialmente em sistemas de produção 

com reduzido emprego de insumos, é a responsável por sua expansão e 

expressividade (Andrade, 1994). Adapta-se bem até 3000 metros de altitude, 

precipitação anual ao redor de 700 mm e cerca de 5 meses de seca no 

inverno (Soares Filho, 1994). Não suporta solos encharcados e é 

recomendada para áreas de média a boa fertilidade, embora tolere acidez do 

solo. Melhores resultados foram observados em solos ondulados e 

fortemente ondulados e profundos. A temperatura ideal para seu 

desenvolvimento está entre 30 a 35oC, sendo a mínima de 15oC, embora 

tolere bem geada (Skerman e Riveiros, 1992). Apresenta reduzida tolerância 

ao sombreamento, desenvolvendo-se abundantemente a sol pleno, suporta 

bem o fogo (Ghisi e Pedreira, 1987). 

Quanto ao seu potencial produtivo, segundo Ghisi e Pedreira (1987), 

apresenta elevada produção de massa verde e responde bem à adubações, 

com produções de até 36 toneladas de massa seca por hectare por ano. 

Thiago (2000) obteve com esse cultivar, produções médias de 4407 e 8159 

kg/ha de massa seca potencialmente consumível nos períodos das secas e 

das águas, respectivamente. E os teores médios de proteína bruta (PB) 

foram de 9,9% na seca e 10,1% no período chuvoso, quando adubado 

anualmente no inicio das chuvas com 250 kg/ha da fórmula 0:20:20, 
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acrescido de 150 kg/ha de nitrogênio e 50 kg/ha de K2O, divididos em duas 

aplicações. O potencial de produção e valor nutritivo dessa cultivar também 

é discutido por Nunes et al. (1984). 

Sendo assim, dentre as várias opções de Brachiaria, a cultivar 

Marandu é considerada ótima alternativa para ser utilizada em sistemas de 

produção de ruminantes, desde que se respeitem seus aspectos 

morfofisiológicos, baseados em um manejo adequado ao longo do ano. 

Para que seja possível explorar o potencial de produção e 

crescimento de uma determinada espécie forrageira, é necessário conhecer 

a estrutura básica da planta, a sua morfologia, e a maneira segundo a qual 

seus órgãos funcionais e seu metabolismo são afetados pelo ambiente e o 

tipo de manejo imposto. 

Agnusdei e Óton citados por Maraschin (2000) salientam a urgência 

para obtenção de mais informações sobre a morfogênese de folhas da gama 

de espécies importantes para as diferentes regiões, a fim de determinar o 

adequado manejo. 

As funções primárias das plantas superiores são de capturar a 

radiação solar para assegurar o suprimento de energia para seu crescimento 

e desenvolvimento (Pedreira et al., 2002). A produtividade e a perenidade 

das gramíneas forrageiras decorre da contínua emissão de folhas e 

perfilhos, processo importante para a restauração da área foliar após 

desfolha intensa, sob lotação rotacionada, ou da manutenção de sua área 

foliar sob lotação contínua (Gomide, 1997). 
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Os processos de formação e desenvolvimento de folhas são 

fundamentais para o crescimento vegetal, dado o papel das folhas na 

fotossíntese, ponto de partida para a formação de novos tecidos. Logo, a 

degradação da pastagem pode ser minimizada ou até evitada e a 

produtividade animal aumentada significativamente se os métodos de 

pastejo possibilitarem rebrotas vigorosas após o uso das pastagens (Corsi et 

al., 1994). 

Gomide (1997), baseado no esquema proposto por Chapman e 

Lemaire (1993), retrata de forma clara a relação entre as variáveis 

morfogênicas e as características estruturais do relvado. As taxas de 

aparecimento e alongamento de folhas e a duração de vida das folhas 

constituem as características morfogênicas do perfilho, que devido à ação da 

luz, temperatura, água e nutrientes determinam as características estruturais 

da pastagem, número e tamanho de folhas e densidade de perfilhos, 

responsáveis pelo o índice de área foliar da pastagem. Por sua vez, o índice 

de área foliar, condicionado pelo manejo, influencia o número de perfilhos e 

o alongamento foliar (Gomide, 1997). 

Esses fatores de ambiente afetam a quantidade de carbono 

assimilado por unidade de área de folhas por unidade de tempo. Os 

fotoassimilados são destinados aos diferentes compartimentos da planta 

para a síntese de tecido, de acordo com uma ordem de prioridade, ditada 

pelas ofertas do meio externo e pela demanda da planta, seguindo a ordem 

de: folha > colmo > perfilho > raízes > reservas. Variações, nesta alocação 

de carbono dependerá das condições do meio (Nabinger, 2002). Logo, 
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características morfogênicas são, termo-dependentes, assim como, sofrem 

alterações com limitações hídricas e nutricionais. 

A quantidade de massa seca verde proveniente, principalmente, de 

folhas verdes que um animal consome é dependente das taxas de 

aparecimento, crescimento e senescência de folhas, sendo que as duas 

primeiras aumentam a massa seca verde no sistema, que são as mais 

nutritivas da dieta e preferencialmente consumidas pelo animal, enquanto a 

última diminui (Mcivor, 1984). 

Segundo Lemaire e Chapman (1996), a taxa de aparecimento foliar 

ocupa lugar central na morfogênese da planta, pois tem influência direta em 

cada um dos componentes da estrutura da pastagem, tamanho da folha, 

densidade populacional de perfilho e folhas por perfilho. Essa característica, 

segundo Grant et al. (1981), é largamente influenciada pela taxa de 

alongamento foliar e pelo comprimento do cartucho da bainha, o qual 

determina a distância a ser percorrida pela folha para emergir. 

A taxa de aparecimento de folhas varia entre e dentro das espécies, 

sendo influenciada pelas flutuações sazonais como temperatura, intensidade 

de luz e fotoperíodo (Langer, 1979). Elucidações sobre esse assunto são 

feitas nos trabalhos de Grant et al. (1988); Pinto et al. (1994) que citam a 

relação com espécie ou cultivar; de Skiner e Nelson (1995) sobre as 

características morfológicas, como o nível de inserção de folhas. Para Van 

Esbroeck et al. (1997), a temperatura é o fator que exerce maior influência, 

daí uma opção para expressar a taxa de aparecimento de folhas em graus-

dias. Outros fatores como a luz (Silsbury, 1970) e água e nutrientes minerais 
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(Lawlor, 1995) são determinantes na variação da taxa de aparecimento de 

folhas. 

Padrões de desfolhação também exercem efeito no aparecimento de 

folhas, quando relacionado às alterações de altura da pastagem e à oferta 

de forragem (Grant et al., 1988). Parsons et al. (1981) verificaram que folhas 

de azevém perene (Lolium perene L) aparecem mais lentamente em 

pastagens mantidas mais altas, demorando mais para completar sua 

expansão. Ambos relataram, ainda, o efeito da estação do ano no 

aparecimento de folha, sendo as menores taxas ocorridas durante a 

primavera e o outono. Gonçalves (2002), trabalhando com B. brizantha em 

lotação contínua, verificou influência da altura da pastagem e mês do ano, 

considerando que as plantas em estádio vegetativo apresentam maiores 

taxas de aparecimento de folhas que aquelas em estádio reprodutivo. 

A taxa de alongamento de folhas varia conforme o genótipo (Pinto et 

al. 1994), nível de inserção da folha (Silsbury, 1970; Gomide 1997), estresse 

hídrico (Horst et al., 1978), temperatura (Collins e Jones, 1988), luz (Robson, 

1981), estação do ano (Barbosa, et al. 1996), nutrição mineral (Pearse e 

Wilman, 1984; Mazzanti et al., 1994). 

As taxas de aparecimento e alongamento de folhas são 

negativamente correlacionadas. O aparecimento e alongamento de folhas 

são dois processos fisiológicos determinantes do peso de perfilho, no 

entanto, devido sua estreita relação com o perfilhamento o aparecimento de 

folhas tem maior efeito no peso da planta (Zarrough et al., 1984). A variação 

interespecífica da taxa de aparecimento foliar determina grandes diferenças 
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na estrutura da pastagem pelo seu efeito no tamanho e na densidade de 

perfilhos. 

O intervalo de aparecimento de folha corresponde ao intervalo de 

tempo decorrido para que duas folhas sucessivas atinjam o mesmo estádio 

de desenvolvimento fisiológico (Gomide, 1997). Corsi et al. (1994) 

verificaram que o intervalo de aparecimento de folhas variou de 5,3 a 6,7; 

4,0 a 6,2; 5,5 a 6,8 dias/folha, para B. brizantha, Brachiaria humidicola 

(Rendle) Schweickerdt e Brachiaria decumbens (Stapf) durante a primavera 

e verão respectivamente. 

Gonçalves (2002) observou que o mês exerceu influência marcante 

no intervalo de aparecimento de folhas. As variações encontradas foram da 

ordem de 75%, sendo em novembro/2001 observados os menores intervalos 

(7,4 dias/folha) e em fevereiro/2002 os maiores intervalos (13,0 dias/folha). 

Nesse intervalo de tempo, o autor enfatizou o avanço do processo 

reprodutivo da planta forrageira. 

Barbosa et al. (1996) constataram que as maiores taxas de 

crescimento foliar foram encontradas no verão, menores no inverno e 

intermediárias na primavera e outono para as cultivares Tobiatã, Tanzânia, 

Mombaça e Colonião de Panicum maximum Jacq. Santos (1997) verificou o 

mesmo comportamento para as taxas de alongamento de folhas e hastes 

dos cultivares Tanzânia e Mombaça, havendo maior desenvolvimento destas 

nos períodos de elevada temperatura e precipitação, refletindo em maior 

produção de forragem da cultivar Mombaça. Cecato et al. (2000) também 
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verificaram esse comportamento na produção de forragem para oito 

cultivares de Panicum maximum. 

Quando consideraram a altura da pastagem, Grasselli et al. (2000) 

observaram que, entre as variáveis morfogênicas em Brachiaria decumbens, 

a taxa de alongamento foliar foi a única que não teve variação comparada à 

taxa de aparecimento de folhas, ao intervalo de aparecimento de folhas e à 

taxa de senescência de folhas. 

O número de folhas por perfilho é relativamente constante para cada 

espécie, sendo o seu tempo de vida limitado. É determinado por 

características genéticas e influenciado por fatores de ambiente e de manejo 

(Davies, 1977; Hodgson et al., 1981; Carnavelli e Da Silva, 1999).  

Corsi et al. (1994) indicaram que o número médio de folhas por 

perfilho, no ponto de equilíbrio entre o aparecimento e senescência, é de 5 a 

7 folhas em Brachiaria brizanta cv. Marandu, Brachiaria decumbens e 

Brachiaria humidicola, estudadas em parcelas no campo. Santos (1997) 

verificou, para as cultivares Tanzânia e Mombaça, aumento na taxa de 

senescência quando o intervalo entre pastejos passou de 38 para 48 dias. 

Grasselli (2000) observou crescimento linear na taxa de senescência a 

medida que se aumentava a altura do pastejo em B. decumbens. Gonçalves 

(2002) não verificou efeito de altura (10, 20, 30 e 40 cm) e época do ano, no 

número de folhas vivas por perfilho, constatando média de 4,5 folhas vivas 

por perfilho. O mesmo autor ressalta que o período de avaliação foi 

relativamente curto, não contemplando todas as estações, minimizando a 
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amplitude de variação de respostas registradas. Mas houve efeito da 

interação altura e época do ano. 

A avaliação da taxa de senescência e do número de folhas vivas por 

perfilho em estudos de pastagem, quando submetida à intensidades de 

pastejo, pode ser de grande valia para verificar qual o momento exato ou 

pelo menos mais próximo da desfolha para evitar grandes perdas por 

senescência. 

O comprimento de folhas verdes ou laminas por perfilho é 

determinante da área foliar e tem relação direta com o índice de área foliar 

(IAF). Além de ser importante como tecido fotossinteticamente ativo, 

fundamental para a produtividade primária, é considerado também material 

de alto valor nutritivo para os ruminantes, logo indispensável para a 

produtividade secundária. 

O tamanho da folha é afetado pelo manejo. Grant et al. (1981) 

verificaram que lâminas produzidas durante a rebrota eram menores em 

áreas que haviam sido pastejadas intensamente. 

Avaliando o efeito de intervalo entre cortes e do nível de adubação, 

Wilman et al. (1977) constataram que o comprimento de lâminas foliares 

verdes completamente expandidas aumentava com aplicação de nitrogênio. 

No entanto, o efeito do intervalo entre cortes foi mais importante que a 

adubação nitrogenada. Para os autores, a largura das folhas completamente 

expandidas foi elevada com o aumento do intervalo entre cortes e adubação 

nitrogenada. 
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Gomide e Gomide (1997), ao avaliarem quatro cultivares de Panicum 

maximum Jacq., durante o crescimento de estabelecimento e de rebrota, 

observaram que o comprimento das lâminas foliares cresceu com seu nível 

de inserção no perfilho, atingindo valores máximos nas folhas de nível de 

inserção intermediário. Constataram, também, que as diferenças entre as 

cultivares e entre os perfilhos primários e principais não foram de grande 

magnitude, apresentando diferenças apenas entre os tipos de crescimento, 

onde na rebrota verificaram menores taxas de aparecimento e de expansão 

de folhas. 

Barbosa et al. (2002) não observaram diferença significativa no 

comprimento final de folhas por perfilho entre dois resíduos avaliados de 

pastagem de capim-Tanzânia. O resíduo alto tinha 3,6 t de MS/ha e o 

resíduo baixo 2,3 t de MS/ha, porém houve diferença entre os tipos de 

perfilho, registrando-se maior comprimento no perfilho remanescente, 

atribuído às maiores taxas de alongamento foliar. 

Santos (2002) mencionou que um dos grandes problemas no manejo 

do capim-Tanzânia é o aumento na participação dos colmos. Este problema 

pode ser estendido a outras espécies de clima tropical, pois da mesma 

forma ocorre o processo de alongamento dos colmos, em função da época 

de florescimento, seja em maior ou menor intensidade. Durante o processo 

de florescimento ocorre o alongamento dos colmos, que exerce efeito 

negativo no valor nutritivo da forragem. Parsons et al. (1988) ressaltaram a 

importância de se controlar a produção de colmo no pasto. Em gramíneas 

forrageiras o alongamento dos colmos normalmente ocorre durante o estádio 
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de florescimento. Neste período é inevitável que a qualidade da forragem 

decresça. Primeiro pelo fato da mobilização de assimilados para as partes 

reprodutivas da planta e segundo pelo decréscimo da relação folha:colmo, 

pois as folhas cessam seu crescimento após o lançamento da inflorescência 

(Santos, 2002). 

Sabe-se que o comprimento do colmo varia muito de espécie para 

espécie e de cultivar para cultivar, e são vários os estudos que caracterizam 

a relação folha:colmo. No entanto, são poucos os estudos que relacionam a 

taxa de alongamento do colmo, principalmente naqueles que envolvem 

intensidades de pastejo. Do ponto de vista estratégico de manejo da 

pastagem seria de grande valia verificar a variação na taxa de alongamento 

do colmo, considerando fotoperíodo, temperatura, fertilidade do solo e 

condições de manejo da pastagem. 

As características morfogênicas, como as taxas de aparecimento e de 

alongamento de folhas, duração de vida de folhas, entre outras, induzem a 

serem estudadas juntamente com a dinâmica de perfilhamento, pois são 

índices importantes a serem considerados no manejo da pastagem, 

objetivando maximizar sua produtividade, além é claro, de terem relação 

direta com o IAF, uma vez que o equilíbrio da taxa de aparecimento foliar e a 

senescência do perfilho são altamente dependentes do regime de desfolha 

do pasto, o qual por sua vez, determina a evolução do IAF, que parece ser o 

fator mais importante na determinação do aparecimento e senescência de 

perfilhos (Lemaire e Chapman, 1996). 
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As pastagens são constituídas por uma população de perfilhos de 

diferentes idades, onde cada um possui sua própria dinâmica de produção 

de folhas com período limitado de vida. Logo, o crescimento, a produtividade 

assim como a perenidade do pasto depende da continua produção de novas 

folhas e perfilhos para reposição daqueles que morreram ou foram 

consumidos (Hodgson, 1990). 

A morte de perfilhos em ecossistemas de pastagem pode estar 

associada com uma série de eventos como sombreamento, florescimento, 

severidade de pastejo, pisoteio, deposição de fezes e urina, e predação por 

insetos (Matthew et al., 1996). 

Para Colvill e Marshall (1984), a principal causa da morte de perfilhos 

vegetativos é o sombreamento, devido ao desenvolvimento da pastagem. Os 

perfilhos reprodutivos morrem principalmente devido ao pastejo, pois mesmo 

que uma pequena porção do colmo seja colhida nesta fase do 

desenvolvimento fisiológico, o perfilho como um todo morre (Chapman et al., 

1984). No balanço entre as perdas de perfilhos vegetativos e reprodutivos 

têm-se poucos perfilhos vegetativos após os períodos de intenso 

florescimento, o que proporciona baixas taxas de crescimento e acúmulo de 

forragem (Jewiss, 1972). 

A morte de perfilhos está também relacionada com a decapitação do 

meristema apical. A variação na altura deste ponto de crescimento é função 

de vários fatores como as espécies e/ou cultivares e o seu estádio 

fenológico. Deste modo, a planta está sujeita em ter esse ponto de 

crescimento decapitado, em maior ou menor grau, considerando o hábito de 
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pastejo, a preferência do animal e a taxa de lotação utilizada. Com o passar 

do tempo e decorrente da intensidade de pastejo, a planta forrageira pode 

adaptar-se ao pastejo, fazendo com que ocorra menor decapitação de seus 

meristemas apicais (plasticidade fenotípica). 

Coelho et al. (1999), trabalhando com quatro cultivares de Panicum 

maximum Jacq, no período de janeiro a março, encontraram maior número 

de perfilhos decapitados, por touceira, em cortes a 20 cm (15,3%), quando 

comparados com cortes a 40 cm (11,9%). Em um outro estudo realizado por 

Coelho (2001), com a cultivar Mombaça, verificou-se maior eliminação do 

meristema apical na oferta de forragem de 4% (20% de decapitação) durante 

o verão e na oferta de 12% (15% de decapitação) durante o inverno. Esses 

percentuais são superiores aos encontrados por Barbosa et al. (2002) num 

estudo de massa seca residual em pastagem de capim-Tanzânia. No menor 

resíduo o percentual de perfilhos decapitados foi de 8,2%, enquanto no 

maior resíduo de 2,4%. A baixa decapitação esteve relacionada com a 

localização próxima ao solo dos meristemas apicais no estádio vegetativo e 

pela maior seletividade de folhas durante o pastejo, decorrente da taxa de 

lotação utilizada, reduzindo a chances de remoção do meristema apical 

(Barbosa et al., 2002). 

Em experimento de pastejo, Grant et al. (1981) verificaram que em 

pastagem de Lolium perene, com população baixa de perfilhos, a taxa de 

aparecimento foliar, durante a rebrota, foi acelerada quando o pastejo era 

mais baixo comparado com o pastejo mais alto. Para esses autores um 

importante aspecto da acelerada taxa de aparecimento foliar em pastagens 
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mantidas baixas foi o seu papel no aumento do número de gemas, e 

conseqüentemente, no aumento do número de perfilhos. 

Santos (1997) verificou que a densidade populacional de perfilhos foi 

maior nos meses de novembro/dezembro e menor em abril/maio, mantendo-

se constante no restante do ano, para as cultivares Tanzânia e Mombaça. 

Barbosa (1998) observou, para a cultivar Mombaça, aumento no 

crescimento de folhas e perfilhos com a adubação nitrogenada, enquanto 

que para o número e o comprimento de folhas houve interação com o 

intervalo entre cortes. 

A maior freqüência de aparecimento de perfilhos em Panicum 

maximum Jacq. ocorre nas primeiras semanas após o corte, e nas demais 

semanas o perfilhamento é de pouca intensidade, conseqüentemente a 

maior demanda por nutrientes é naquela fase, o que justifica uma estratégia 

de adubação logo nos primeiros dias após a utilização (Coelho, 2001). O 

mesmo autor observou que o aparecimento de perfilhos novos (no/m2) era 

decrescente a partir da 1a semana do pastejo, sendo verificadas maiores 

médias para os pastejos mais intensos e que 75% desses perfilhos 

apareceram nos primeiros 14 dias. 

No manejo que favorece a eliminação do meristema apical, a rebrota 

se dá às custas da formação de novos perfilhos, aqueles originados na base 

da planta e nas gemas laterais, denominados perfilhos basais e aéreos, 

respectivamente. Logo, possíveis diferenças que possam existir entre 

espécies e cultivares para produção de massa seca de folhas e colmos 

serão resultantes de diferenças na densidade populacional de perfilhos, na 
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taxa de crescimento de perfilhos e na taxa de aparecimento, crescimento e 

senescência de folhas por perfilho (Barbosa et al., 1998). 

Para Barbosa et al. (2002) o baixo número de perfilhos aéreos 

remanescentes verificado pode ser atribuído a sua localização na planta 

que, geralmente, situa-se na parte superior, onde apresenta maior chance 

de ser removido pelo animal. Já em idades mais avançadas da planta, e 

conseqüente alongamento dos entrenós, ocorre chances de aumentar o 

aparecimento de perfilhos aéreos. Neste mesmo trabalho, os autores 

verificaram redução no número de perfilhos aéreos novos por touceira com o 

avanço da idade da planta, sendo os valores bem inferiores quando 

comparados ao aparecimento de perfilhos basais. 

Carvalho (2000), trabalhando com Cynodon spp cv. Florakirk, verificou 

que o pastejo mais intenso (5cm) promoveu maior taxa de aparecimento de 

perfilhos, decorrente, provavelmente, da atuação do mecanismo de 

compensação tamanho/densidade populacional de perfilhos em pastos de 

Cynodon spp. (Sbrissia, 2000). 

Barbosa et al. (2002) constataram maior taxa de aparecimento de 

folhas para o manejo de menor resíduo e que o aparecimento de novos 

perfilhos basilares seguiu o mesmo comportamento em capim-Tanzânia. 

Explicaram os autores que esse comportamento deveu-se a permanência do 

IAF da pastagem menor que 1,0, o que favoreceu maior penetração de luz 

na base da planta. Dois dias após o pastejo verificou-se aumento no IAF e 

decréscimo na taxa de aparecimento. 
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Da Silva et al. (2002), trabalhando com o capim braquiarão em 

lotação contínua, não verificaram efeito de altura e nem de mês de avaliação 

na taxa de aparecimento de perfilho. Mesmo assim, observaram tendência 

de crescimento nas taxas de aparecimento, conforme se aumentava à altura 

da pastagem. Esse comportamento segundo os autores, poderia estar 

associado ao surgimento de perfilhos aéreos em pastos mais altos (40 cm). 

Quando se faz um pastejo mais leniente e a planta tem oportunidade de 

alongar os colmos, verifica-se a presença de maior quantidade de nós e 

entrenós. Assim, pode-se observar também maior número de perfilhos 

aéreos, decorrente principalmente pela menor ação hormonal nas gemas 

aéreas localizadas mais distantes do meristema apical. 

Ainda, Da Silva et al. (2002) observaram que a taxa de mortalidade, a 

taxa de sobrevivência e a densidade populacional de perfilhos foram 

afetadas pela altura do pasto e mês de avaliação. Maior taxa de mortalidade 

foi encontrada em pastos mais baixos (5 cm), resultado da maior renovação 

dos perfilhos. Pastos mais intensamente pastejados têm seus perfilhos 

arrancados com mais freqüência, e a maior penetração de luz permite maior 

aparecimento de perfilhos basais, restabelecendo competição com os já 

existentes e resultando em maior densidade populacional de perfilhos. Por 

outro lado, a taxa de sobrevivência foi maior em pastos mais altos (40 cm), 

devido ao resultado liquido de menores taxas de mortalidade abservadas 

nestes pastos. Concluíram que durante os meses avaliados, pastos mais 

baixos conseguiram compensar as altas taxas de mortalidade de perfilhos 

com taxas de aparecimento equivalentes apresentando alta densidade 
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populacional de pequenos perfilhos. E pastos altos, com baixa densidade 

populacional de perfilhos grandes. 

São vários os trabalhos (Kort et al., 1984; Hernández Garay et al., 

1997; Barbosa, 1998; Sbrissia, 2000) onde são relatados que no período de 

florescimento a densidade populacional de perfilhos tende a diminuir. 

Em pastagem de gramíneas a unidade produtora de forragem é o 

perfilho. Logo, aumentos da produção de forragem podem ser atribuídos a 

aumentos na densidade populacional de perfilhos ou combinação entre 

ambos (Nelson e Zarrough, 1981; Bircham e Hodgson, 1983; Grant et al., 

1983). Sob baixa densidade populacional de perfilhos, interpreta-se que a 

formação de perfilhos é mais determinante da produção que a massa por 

perfilho (Nelson e Zarrough, 1981; Hernández Garay et al., 1997). Quando a 

população de perfilhos do pasto é alta, ou a pastagem entra na fase 

reprodutiva, a massa por perfilho torna-se mais importante. Portanto, fica 

claro que o fator determinante na produção de massa, além do manejo, 

níveis de adubação entre outros aspectos, vai depender do estádio 

fenológico da planta. Sendo freqüente observar que plantas mais pesadas 

apresentam menor população de perfilhos. Já a densidade populacional de 

perfilho é mais importante que o peso do perfilho, quando não há 

competição severa. Esta situação pode ocorrer durante o estabelecimento 

da pastagem ou quando a freqüência de desfolhação é elevada (Nelson e 

Zarrough, 1981). 

Sbrissia (2000) verificou que, em pastos mantidos mais altos (20 cm) 

os perfilhos foram mais pesados que daqueles mantidos mais baixos (5 cm), 
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independente do período de avaliação, seguindo o mesmo padrão dos 

diversos trabalhos que enfocam essas características. 

Em função da taxa elevada de alongamento dos colmos do capim-

braquiarão, este teria menor densidade e maior peso médio de perfilhos do 

que o capim-humidícola (Corsi et al., 1994), embora esse comportamento se 

apresente bastante variável em função dos fatores intrínsecos (IAF 

remanescente, carboidratos não-estruturais de reserva, pontos de 

crescimento) e extrínsecos (temperatura, água, nutrientes). 

Com base nesta revisão, observa-se a importância na implantação e 

condução de experimentos que objetivem avaliar as características 

morfofisiológicas em função do manejo da planta forrageira quando 

submetida a intensidades de pastejo. 



 
 
 
3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
3.1 Local do experimento 
 

O experimento foi implantado e conduzido pela equipe do projeto 

Braquiarão/Nelore do Grupo das Agrárias do Departamento de Zootecnia da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São 

Paulo (FZEA-USP), em área pertencente à Prefeitura do Campus 

Administrativo da USP localizada no município de Pirassununga, SP (21059’ 

S e 47026’W, 634 m de altitude), sendo o clima subtropical do tipo Cwa de 

Köppen (Oliveira e Prado 1984). O período experimental foi de dezembro de 

2002 a março de 2003. 

 

3.2 Área experimental 
 

3.2.1 Levantamento topográfico 
 

Em abril de 2001 foi realizada a demarcação da área experimental, 

utilizando-se uma trena de 50 m e uma bússola de localização. Dos 32 ha, 

formados de capim-braquiarão, 26,47 ha foram divididos em quatro blocos 

para a realização das amostragens de solo. 

Durante o mês de outubro de 2001, juntamente com técnicos em 

Agrimensura, foi realizado o levantamento definitivo da área experimental, 

com a utilização de um aparelho Topográfico (Estação Total, marca - 

GEODIMETER, modelo - 510 N) com precisão angular de 3 segundos e 

precisão de medida de 3 mm. Os pontos principais foram demarcados 
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utilizando-se o aparelho e os demais a olho nu com o auxilio de uma trena 

(Figura 1). 

Assim, os 26,46 ha foram divididos em 80 piquetes de 35 m de largura 

e 90 m de comprimento (3150 m2 cada - totalizando 25,2 ha) e oito 

corredores de manejo e de descanso (1575 m2 cada - totalizando 1,26 ha – 

bebedouro e cocho de sal), e mais uma área de reserva de 5,54 ha, 

complementando os 32 ha, para a permanência dos animais reguladores 

retirados da área experimental, quando da adequação da taxa de lotação. 

 

3.3 Amostragem de solo 
 

Depois de definidos a área experimental e os quatro blocos, fez-se a 

caracterização química do solo. Em julho de 2001, utilizando-se trado tipo 

“Holandês”, foram realizadas amostragens de solo, coletando-se sub-

amostras, em duas profundidades (0–10 e 10-20 cm), que depois de 

homogeneizadas foram analisadas suas características químicas, quanto 

aos teores de macro e micronutrientes. 

 
3.4 Solo da área experimental 
 

O solo do local é classificado como LATOSSOLO VERMELHO 

Distrófico com as seguintes características químicas: pH (CaCl2) = 5,3; 

M.O.= 19,9 g/kg; em mmolc/dm3 – K = 1,0; Ca = 22,6; Mg = 10,6; H+Al = 

21,9; Al = TR; CTC = 56; V = 59,1%; em mg/dm3 - P (resina) = 8,9; S = 4,1; B 

= 0,1; Cu = 2,2; Fe = 34,5; Mn = 4,3; Zn = 0,6. 
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356 m

750 m

Figura 1 - R
d
tr
  

epresentação esquemática da área experimental com oitenta piquetes,
istribuídos em quatro blocos, sendo caracterizados as unidades e os
atamentos experimentais. 
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3.5 Calagem 
 

Na correção do solo foi utilizado o calcário magnesiano (PRNT = 

90%), aplicando-se aproximadamente 1000 kg/ha do produto em 

outubro/novembro de 2001 a lanço e sem incorporação, com o objetivo de 

elevar o índice de saturação de bases a 70%, utilizando o distribuidor de 

dois discos modelo “Lancer”. 

 

3.6 Instalação da infra-estrutura da área 
 

No intervalo entre a implantação da área experimental e o início das 

avaliações instalou-se a rede hidráulica, com aproximadamente 850 m 

lineares de cano; realizou-se o controle de cupins, aplicando o inseticida 

Regente 800 WG na dose de 500 mL em cada cupinzeiro (5 g para cada 20 

L), num total de 480 cupinzeiros combatidos; controlou-se as plantas 

indesejáveis de folha larga utilizando Tordon (2,4 D) na dose de 8 L/ha e fez-

se a ressemeadura de algumas áreas com sementes de capim-braquiarão 

com 40% de valor cultural. 

Realizou-se a instalação da cerca convencional de Arame Farpado de 

quatro fios, em aproximadamente 5470 m lineares, perfazendo todo o 

contorno periférico da área experimental, parte dos corredores de manejo e 

descanso. A cerca elétrica de aproximadamente 9560 m lineares composta 

de três fios, sendo dois fios eletrificados (positivo) e um não eletrificado 

(negativo) foi instalada para dividir as unidades de pastejo, instalação de 

bebedouros e cochos de sal. 
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3.7 Adubação 
 

Para a uniformização das parcelas experimentais utilizou-se 

primeiramente animais numa elevada taxa de lotação e, posteriormente, a 

roçada, a 20 cm, devido à variação na altura do pasto e a presença de 

macegas. Finalizada essa fase, fez a adubação fosfatada, usando como 

fonte o superfosfato simples e na dose de 498 kg/ha (90 kg P2O5/ha), 

enriquecido com micronutrientes, com o objetivo de elevar os teores de 

fósforo no solo para 15-20 mg/dm3. O adubo fosfatado foi aplicado em dose 

única no início da estação das chuvas. 

Cada parcela experimental recebeu adubação nitrogenada e 

potássica de manutenção, parcelada e em cobertura, somente durante o 

período das chuvas, utilizando-se como fonte: uréia (111 kg/ha – 50 kg 

N/ha/pastejo); cloreto de potássio (41 kg/ha – 25 kg K2O/ha/pastejo). 

 

3.8 Animais do experimento 
 

Após vinte e oito dias da uniformização e de crescimento livre da 

pastagem realizou-se a estimativa indireta da massa de forragem, utilizando-

se o prato ascendente (rising plate mater) de alumínio, de fabricação 

neozelandesa, marca Ashgrove (Cunha, 2002), para a adequação da lotação 

animal, considerando os tratamentos de oferta de forragem. 

No dia 1o de dezembro de 2002, os animais testers e reguladores 

foram presos no curral, permanecendo em jejum de 14 a 16 horas 

aproximadamente. Em 2 de dezembro de 2002 foi realizada a pesagem dos 
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mesmos e formados os lotes de animais o mais homogêneo possível dentro 

de cada bloco, dando início às avaliações de campo. 

Foram realizadas pesagens dos animais a cada ciclo de pastejo para 

avaliar seu desempenho e adequar o manejo dos piquetes a cada oferta de 

forragem. 

 

3.9 Estimativa da massa de forragem pré e pós pastejo 
 

Durante todo o período experimental, três dias antes da entrada dos 

animais nos piquetes, era feita a estimativa de produção de massa seca total 

(PMST), pela amostragem destrutiva em três locais do piquete de 1,0 m2 

cada, totalizando 3,0 m2, cortando com cutelo toda a planta acima do solo. 

Após pesagem, sub-amostras eram retiradas e levadas ao laboratório, 

colocadas em estufa a 65 oC durante 72 horas para determinação da 

percentagem de matéria seca e estimativa de produção de massa de 

forragem e adequação da taxa de lotação respectivo ao tratamento de oferta 

de forragem. O mesmo procedimento era utilizado para verificar a massa de 

forragem pós pastejo (massa seca residual). 

 

3.10 Método de pastejo 
 

O método de pastejo utilizado foi o da lotação rotacionada, sendo sete 

dias de ocupação e vinte e oito dias de descanso, portanto com ciclo de 

pastejo de trinta e cinco dias. Na Tabela 1 pode ser visualizado o 

cronograma dos ciclos de pastejo e na Figura 2 a visão parcial da área 

experimental. 
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Tabela 1 - Início e término dos ciclos de pastejo durante a fase experimental 
CICLO INÍCIO TÉRMINO 

1 02/12/02 05/01/03 
2 06/01/03 09/02/03 
3 10/02/03 16/03/03 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Visão Parcial da área experimental, no método de lotação 
rotacionada 

 
3.11 Delineamento experimental e tratamentos 
 

O delineamento experimental foi em blocos completos e ao acaso e o 

experimento em parcelas subdivididas no tempo (pastejos), com quatro 

repetições. Os tratamentos experimentais designados aleatoriamente às 

parcelas experimentais e compostos de quatro ofertas de forragem (5%, 

10%, 15% e 20% - kg de massa seca/100 kg de peso animal.dia). Cada 

parcela experimental, num total de dezesseis, era composta de cinco 

piquetes. Os efeitos dos tratamentos foram avaliados apenas no 1o piquete, 

de cada unidade experimental. A análise da variância encontra-se no Tabela 

2. 
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Tabela 2 - Quadro da análise da variância 
CAUSAS DA VARIAÇÃO GRAUS DE LIBERDADE 

Blocos 03 
Ofertas de forragem (OF) 03 

Resíduo (a) 09 
Parcelas 15 

Avaliações (Av.) 02 
OF x Av. 06 

Resíduo (b) 24 
TOTAL 47 

 

3.12 Fluxo de tecidos e dinâmica de perfilhamento 
 

3.12.1 Fluxo de tecidos 
 

Nos piquetes de avaliação, dentro de cada unidade experimental, 

após a saída dos animais, foram marcados, aleatoriamente, seis perfilhos 

basais, em dois transecta diagonais, sendo três perfilhos basais/transepto 

(Apezteguia Setelich et al., 1998), para acompanhamento do fluxo de tecidos 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Representação esquemática para avaliação do fluxo de tecidos e 

da dinâmica de perfilhamento 
 
 

Foram avaliados, a cada dois dias, o comprimento dos colmos (do 

solo até a lígula da última folha) e o comprimento verde de cada lâmina foliar 

 
Fluxo

 

PAv.1 PAv.2 PAv.3

 
Perfilhamento 
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(da lígula até a ponta ou o fim da parte verde, nas folhas expandidas e da 

lígula da folha até a ponta, nas folhas em expansão), até o retorno dos 

animais ao piquete. 

Os perfilhos eram marcados com fios de telefone, sendo sua posição 

orientada por uma marcação aérea com linha de pescar. Nesta linha era 

amarrado um pedaço de plástico de aproximadamente 10 cm2 acima de 

cada perfilho marcado, para facilitar a sua localização no momento da 

avaliação. Após a colheita dos dados foi possível calcular as seguintes 

variáveis médias representativas de cada Período de Avaliação (PAv.) e de 

cada unidade experimental: 

 

- Intervalo de aparecimento foliar (IApF – dias.folha-1.perfilho-1): 

média do intervalo de tempo (dias) para o aparecimento de duas folhas 

sucessivas em cada perfilho. Dividindo-se o resultado da somatória para 

cada perfilho pelo número de perfilhos em avaliação, obtinha-se o IApF 

médio para o tratamento; 

)( IApFXIApF ∑=    (1) 

- Taxa de aparecimento foliar (TApF - folhas.dia-1.perfilho-1): 

Considerado o inverso do IApF. 

ApFI
TApF 1=    (2) 

- Taxa de alongamento foliar (TAlF - cm.dia-1.perfilho-1): diferença 

entre o comprimento final (CF) e o comprimento inicial (CI) das folhas em 

expansão, dividida pelo número de dias entre as medidas (ND). Dividindo o 
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resultado da somatória de cada perfilho pelo número de perfilhos (NP) em 

avaliação, obtinha-se a TAlF média. 







 −=

ND
CICFTAlF   (3) 

- Taxa de senescência foliar (TSenF - cm.dia-1.perfilho-1): diferença 

entre o comprimento senescente final (CSF) e o comprimento senescente 

inicial (CSI), dividida pelo o número de dias entre as medidas (ND). Dividindo 

o resultado da somatória de cada perfilho pelo número de perfilhos em 

avaliação, obtinha-se o TSenF média. Considerava folha morta quando a 

mesma apresentava 50% de senescência. 







 −=

ND
CSICSFTSenF   (4) 

- Taxa de alongamento do colmo (TAlC – cm.dia-1.perfilho-1): 

diferença entre o comprimento final (CFC) e comprimento inicial (CIC) do 

colmo de cada perfilho, dividida pelo número de dias entre as medidas (ND). 

Dividindo o resultado da somatória de cada perfilho pelo número de perfilhos 

em avaliação, obtinha-se TAlC média. 

ND
CICCFCTAlC −=   (5) 

- Número de folhas vivas por perfilho (NFVP): diferença entre o 

número total folhas verdes (NTFV) e o número total de folhas mortas (NTFM) 

de cada perfilho. Dividindo o resultado da somatória de cada perfilho pelo 

número de perfilhos em avaliação, obtinha-se o NFVP médio. 

NTFMNTFVNFVP −=   (6) 
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- Comprimento de folhas verdes por perfilho (CFVP - cm): 

somatório do comprimento verde de todas as folhas de cada perfilho 

(∑CFVP). Dividindo o resultado da somatória de cada perfilho pelo número 

de perfilhos em avaliação, obtinha-se o CFVP médio. 

∑= CFVPCFVP   (7) 

- Comprimento médio de folhas verdes por perfilho (CMFVP - 

cm): divisão do CFVP pelo NFVP. 

NFVP
CFVPCMFVP =   (8) 

- Comprimento de colmos (CC - cm): comprimento do colmo desde 

o solo até a lígula da última folha de cada perfilho. Dividindo o resultado da 

somatória de cada perfilho pelo número de perfilhos em avaliação, obtinha-

se o CC médio. 

NP
CCPCC =   (9) 

3.12.2 Dinâmica de aparecimento de perfilhos 
 

Para o estudo semanal da dinâmica de perfilhamento foram marcadas 

quatro áreas de 0,125 m2, utilizando-se estacas de madeira fixadas ao solo 

em cada piquete avaliado, seguindo a mesma orientação feita para o fluxo 

de tecido, porém em pontos diferentes (Figura 2). Nas contagens realizadas 

nas quatro semanas seguintes ao pastejo, durante o período de descanso, 

eram determinados: 

- Número de perfilhos decapitados (NPD): contagem realizada na 

segunda semana do Período de Avaliação (Pav.) dos perfilhos que 

tiveram seus meristemas apicais arrancados durante o pastejo; 
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- Número de perfilhos basais remanescentes (NPBR): perfilhos 

que apesar de estarem sob pastejo, ainda mantinham seus 

meristemas apicais intactos; 

- Número de perfilhos aéreos remanescente (NPAR): perfilhos 

lançados a partir de uma gema lateral e que mantiveram seus 

meristemas apicais intactos; 

- Número de perfilhos basais novos (NPBN): eram determinados 

pela diferença entre a contagem subseqüente e a anterior, 

lançados a partir de gemas basais; 

- Número de perfilhos aéreos novos (NPAN): eram determinados 

pela diferença entre a contagem subseqüente e a anterior, 

lançados a partir de gemas laterais; 

 

3.12.3 Densidade populacional de perfilhos por metro quadrado 
(DPP – perfilhos.m-2) e peso médio de perfilho (PMP - g) 

 
No pré-pastejo, nas quatro áreas demarcadas, era realizada a 

contagem total dos perfilhos (basais e aéreos), para determinação da (DPP 

– perfilhos.m-2). Em seguida todo o material era cortado rente ao solo e 

colocado em sacos plásticos devidamente identificados e pesados. Após a 

pesagem era retirada uma sub-amostra para separação em material verde e 

morto. Os materiais separados eram colocados em sacos de papel 

devidamente identificados, pesados e secados em estufa de circulação 

forçada de ar a 65 oC por 72 horas. Deste modo, era determinado o peso 

seco do perfilho verde e do material morto e calculava-se a percentagem de 
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matéria seca total, a percentagem de participação dos perfilhos verdes e do 

material morto: 

- Peso seco médio total (PSMT): obtinha-se pela multiplicação da 

percentagem de matéria seca (%MS) pelo peso médio do material colhido 

nos quatro pontos de 0,125 m2;  

- Peso médio total por perfilho seco (PMSPS): obtinha-se pela 

divisão do PSMT pela densidade populacional de perfilhos (DPP); 

- Peso médio do perfilho verde (PMPV): multiplicava-se o PSMT 

pela percentagem de participação de perfilhos verdes. O valor obtido era 

dividido pela densidade populacional de perfilhos (DPP). 

 
3.13 Análise estatística 
 

Os dados experimentais foram analisados pelo pacote estatístico SAS 

(1989). A análise da variância foi realizada após constatação da 

uniformidade das variâncias. Foi realizado o estudo de regressão apenas 

para os efeitos significativos de ofertas de forragem ou para a interação 

oferta de forragem (OF) x período de avaliação (PAv.). Para os efeitos 

significativos isolados de PAv. suas médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey. O nível de significância foi de 10%. 

 
3.14 Dados meteorológicos 
 

Diariamente os dados meteorológicos Temperaturas máxima média, 

mínima média e média (oC); pluviosidade (mm); umidade relativa (%), 

registrados por uma Estação Meteorológica Informatizada, modelo 21X (L) - 

Micrologger, localizada na FZEA/USP, foram coletados no período de 
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outubro de 2002 a março de 2003 e estão apresentados na Tabela 3, 

juntamente com os dados médios de temperatura Média (M) e precipitação 

média de 30 anos. 

 
Tabela 3 - Temperaturas do ar (0C), Máxima Média (Máx.M), Mínima Média 

(Mín.M) e Média (M), Precipitação Pluvial Total (PPT - mm), 
Umidade Relativa (UR %) durante o período de outubro de 2002 
a março de 2003 e Temperaturas do ar (0C) Média (M) e 
Precipitação Pluvial Total (PPT - mm) para o período de 30 anos 

Temperatura (oC) PPT 
(mm) 

UR  
(%) 

Mês/ano 

Max.M Min.M M   

Outubro/02 34,0 17,8 25,2 45,5 63,9 
Média (30 anos – outubro) - - 22,6 126,0 - 

Novembro/02 30,6 18,6 23,6 134,6 78,9 
Média (30 anos – novembro) - - 23,1 157,0 - 

Dezembro/02 30,7 20,0 24,3 256,1 84,5 
Média (30 anos – dezembro) - - 23,6 217,0 - 

Janeiro/03 29,5 19,9 23,6 266,2 90,8 
Média (30 anos – janeiro) - - 24,2 251,0 - 

Fevereiro/03 31,7 19,6 24,6 111,3 83,9 
Média (30 anos – fevereiro) - - 24,3 217,0 - 

Março/03 31,7 18,9 24,1 198,1 84,2 
Média (30 anos – março) - - 23,8 155,0 - 

 

O balanço hídrico climatológico do período experimental de outubro 

de 2002 a março de 2003 está apresentado na Tabela 4, (P=precipitação; 

Eto= evapotranspiração potencial; P-Eto= Precipitação menos 

evopotranspiração potencial; NEG= Negativo acumulado; ARM= 

armazenamento; ALT= alteração; Etr=evapotranspiração real; 

DEF=deficiência hídrica; EXC= excedente hídrico). 

Os extratos do balanço hídrico decendial do período experimental e o 

representativo de 30 anos estão apresentados nas Figuras 4 e 5. 
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Tabela 4 - Balanço hídrico climatológico do período experimental de outubro 
de 2002 a março de 2003 

Mês/Ano Dias T (oC) P Eto P-Eto NEG ARM ALT Etr DEF EXC 
                                                (mm)         

1 a 10 25,2 2,8 32,2 -29 -195 14 -5 8 -25 0 
11 a 20 27,0 0,0 32,2 -32 -227 10 -4 4 -28 0 Outubro 

2002 
21 a 31 24,8 42,7 35,4 7 -174 18 7 35 0 0 
1 a 10 22,8 5,2 34,6 -29 -203 13 -4 10 -25 0 
11 a 20 23,4 67,3 34,6 33 -78 46 33 35 0 0 Novembro 

2002 
21 a 30 24,7 62,1 34,6 27 -31 73 27 35 0 0 
1 a 10 24,6 55,2 38,9 16 -11 90 16 39 0 0 
11 a 20 23,6 176,9 38,9 138 0 100 10 39 0 128 Dezembro 

2002 
21 a 31 24,1 24,0 42,8 -19 -19 83 -17 41 -2 0 
1 a 10 24,4 84,8 40,3 45 0 100 17 40 0 27 
11 a 20 23,8 34,2 40,3 -6 -6 94 -6 40 0 0 Janeiro 

2002 
21 a 31 22,7 147,2 44,3 103 0 100 6 44 0 97 
1 a 10 25,4 3,5 37,1 -34 -34 71 -29 32 -5 0 
11 a 20 23,4 98,0 37,1 61 0 100 29 37 0 32 Fevereiro 

2002 
21 a 28 25,5 1,2 37,1 -36 -36 70 -30 31 -6 0 
1 a 10 23,6 107,6 37,4 70 0 100 30 37 0 40 
11 a 20 24,3 87,7 37,4 50 0 100 0 37 0 50 Março 

2002 
21 a 31 24,4 2,8 41,2 -38 -38 68 -32 35 -7 0 

P=precipitação; Eto= evapotranspiração potencial; P-Eto= Precipitação menos evopotranspiração potencial; NEG= 
Negativo acumulado; ARM= armazenamento; ALT= alteração; Etr=evapotranspiração real; DEF=deficiência hídrica; 
EXC= excedente hídrico 

Figura 4 - Extrato do balanço hídrico climatológico do período de 30 anos 
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Figura 5 - Extrato do balanço hídrico climatológico decendial durante o 
período experimental 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No período de avaliação compreendido de 02/12/2002 a 17/03/2003 

foram realizados três ciclos de pastejo de 35 dias cada (28 dias de descanso 

e 7 dias de ocupação). Os resultados apresentados para todos os 

parâmetros referem-se aos dados coletados durante o período de descanso. 

Os períodos em que ocorreram as avaliações, dentro de cada ciclo de 

pastejo, foram denominados de período de avaliação (PAv.). 

 

4.1 Taxa de aparecimento foliar (TApF - folha.dia-1.perfilho-1) 
 
A taxa de aparecimento foliar (TApF) não teve influência da OF 

(p=0,2764) e da interação PAv. x OF. (p=0,9130), mas teve variação 

(p=0,0001) nos PAv. (Tabela 5). 

Tabela 5 - Taxa de aparecimento foliar (TApF - folha.dia-1.perfilho-1) do 
capim-braquiarão, submetido a quatro intensidades de pastejo, 
durante três períodos de avaliação (dezembro/2002 a 
março/2003) 

Períodos de 
Avaliação (PAv.) 

TApF (folha.dia-1.perfilho-1) 

09/12/02 a 05/01/03 (1) 0,13a 
13/01 a 09/02/03 (2) 0,11b 
17/02 a 16/03/03 (3) 0,10b 

 
A TApF variou de 0,13 no PAv.1 (09 de dezembro de 2002 a 05 de 

janeiro de 2003) a 0,10 folha.dia-1.perfilho-1 no PAv.3 (17 de fevereiro a 16 de 

março de 2003). Essa amplitude média foi inferior àquela encontrada por 

Corsi et al. (1994), quando avaliou a mesma cultivar, sendo de 0,15 e 0,19 

folha.dia-1.perfilho-1 no verão e primavera, respectivamente, e muito próximo 

aos observados por Gonçalves (2002) de 0,14 e 0,08 folhas.dia-1.perfilho-1 
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novembro/2001 e fevereiro/2002, respectivamente. Por outro lado, 

trabalhando com Brachiaria decumbens, Corsi et al. (1994); Gomide et al. 

(1997); Gomide et al. (1998) verificaram valores médios de TApF 

semelhantes aos encontrados nessa pesquisa, variando de 0,10 a 0,18 

folha.dia-1.perfilho-1. 

Durante o PAv.3 foi observado o processo de alongamento dos 

colmos. Apesar de não ter ocorrido efeito de OF para esse parâmetro, essa 

fase fenológica da planta determina aumento no comprimento do cartucho 

da bainha, que junto com a taxa de alongamento foliar influenciam a TApF 

(Grant et al., 1981). O comprimento médio das folhas por perfilho (Tabela 

10) no PAv.3 foi 27 e 23% menor que as encontradas nos PAv.1 e PAv.2 

respectivamente. Assim, para menor tamanho médio de folha e maior 

comprimento do cartucho da bainha esperava realmente que a TApF nesse 

período fosse menor. 

Embora a TApF não tenha sido influenciada pela OF, constatou-se 

tendência de maior média na OF de 5% (0,12 folha.dia-1.perfilho-1) 

comparada às OF de 10% - 0,10; 15% - 0,11 e 20% - 0,11 folha.dia-

1.perfilho-1, respectivamente. Esse comportamento foi semelhante ao 

encontrado por Parsons et al. (1991); Gonçalves. (2002); Cavalcante et al. 

(2002). 

 
4.2 Intervalo de aparecimento foliar (IApF – dias.folha-1) 

 
Para o IApF verificou-se efeito significativo de PAv. (p=0,001) e não 

significativos de OF (p=0,3075) e da interação PAv. x OF (p=0,5493). A 

comparação das médias encontra-se na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Intervalo de aparecimento foliar (IApF – dia.folha-1) do capim-
braquiarão, submetido a quatro intensidades de pastejo, 
durante três períodos de avaliação (dezembro/2002 a 
março/2003) 

Períodos de 
Avaliação (Pav.)  

IApF(dias.folha-1) 

09/12/02 a 05/01/03 (1) 8,1b 
13/01 a 09/02/03 (2) 9,8a 

17/02 a 16/03/03 (3) 10,7a 
 

O intervalo médio de aparecimento de folha variou de 8,1 a 10,7 

dias.folha-1 do 1o ao último período de avaliação. Esses valores foram 

superiores àqueles encontrados por Corsi et al. (1994) para a mesma planta 

forrageira, que variaram de 5,3 a 6,7 dias.folha-1. Quando comparados com 

Gonçalves (2002) os valores médios obtidos durante o período avaliado 

foram mais próximos, variando entre 7,4 (novembro de 2001) e 13,0 

dias.folha-1 (fevereiro de 2002). 

O IApF é o inverso da TApF e a variação observada era esperada, 

principalmente considerando que tanto a variação térmica como a 

precipitação não foram limitantes e são as principais responsáveis pelo 

comportamento produtivo da planta e pelo IApF (Santos, 1997). Deve-se 

somar a isso os regimes de desfolhação específicos impostos às plantas 

dentro de cada tratamento experimental (Gonçalves, 2002). Assim, 

variações no IApF, a exemplo daquelas demonstradas para a TApF, são 

derivadas do avanço no estádio de desenvolvimento reprodutivo da planta 

forrageira (Van Esbroeck et al., 1997; Gonçalves, 2002). Neste trabalho, a 

indução ao florescimento intensificou-se no PAv.3 (17 de fevereiro de 2003 a 

16 de março de 2003), quando o IApF foi de 10,7 dias.folha-1. 
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4.3 Taxa de alongamento foliar (TAlF - cm.dia-1.perfilho-1) 
 

Para a variável taxa de alongamento foliar (TAlF) houve efeito 

significativo de PAv. (p=0

significativo da OF (p=0
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,0001) e da interação PAv. x OF (p=0,0991) e não 
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e no PAv.1 houve certa tendência das OF diferirem 

sentando comportamento quadrático (Figura 6). 
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Passado o período de descanso de 28 dias, os animais tiveram 

acesso à área experimental, iniciando-se assim o primeiro ciclo de pastejo. 

Neste, devido às condições climáticas não limitantes, precipitação e 

temperatura, houve grande produção de forragem, culminando com altas 

taxas de lotação, verificando-se, da menor para a maior oferta de forragem, 

6,0; 3,5; 2,4; 1,9 UA/ha. A maior média para TAlF foi observada na OF de 

20%, comportamento esse ocorrido em função do baixo consumo de 

forragem. Embora tenha ocorrido o pastejo seletivo, as folhas tiveram mais 

oportunidade de escapar ao consumo e crescerem livremente. Assim, 

resultou para esse tratamento maior resíduo foliar, favorecendo para a 

recuperação mais rápida da planta. O ponto de mínima TAlF ocorreu na OF 

de 11,6%. Quando consideraram a altura da pastagem, Grasselli et al. 

(2000) observaram para Brachiaria decumbens, que a TAlF, comparada a 

taxa de aparecimento de folhas, ao intervalo de aparecimento de folhas e à 

taxa de senescência de folhas foi a única que não teve variação nas 

diferentes alturas de manejo. 

Com maior capacidade fotossintética e não havendo grande 

necessidade de mobilização de reserva de carboidratos não estruturais e por 

ocorrer menor eliminação de meristemas apicais e perfilhamento, 

possivelmente, os assimilados eram direcionados para o alongamento das 

folhas presentes e menos para o aparecimento de novas folhas, tornando, 

assim, as folhas maiores e mais vigorosas. Esse mesmo comportamento 

não foi observado nos PAv. posteriores, provavelmente pelo resíduo foliar 

encontrar-se fotossinteticamente menos ativo, principalmente na OF maior 
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(folhas mais velhas) e pela mobilização dos assimilados para o alongamento 

da haste e para as partes reprodutivas numa fase de florescimento. 

Na OF de 5% verificou-se também alta TAlF por ocasião do PAv.1, 

superior àquelas observadas para a OF 10% e 15%, porém semelhante a 

20%. Embora com menor área foliar residual, a planta submetida ao pastejo 

intenso (OF = 5%) alterou seu perfilhamento e devido a maior penetração de 

luz em sua parte basal, houve favorecimento na sua interceptação e 

alongamento foliar.  

A lenta recuperação, principalmente nos tratamentos de maior 

intensidade de pastejo, deve-se ao baixo índice de área foliar (IAF) da 

massa seca residual. Na impossibilidade de pastejo mais seletivo, os 

animais foram forçados a consumir grande parte da massa forrageira, o que 

eliminou folhas com alto potencial fotossintético e pontos de crescimento 

determinando lenta recuperação. Passada essa fase, e com a recuperação 

do IAF a planta retoma o crescimento linear até um ponto de estabilização, 

devido ao auto-sombreamento.  

 
4.4 Taxa de senescência foliar (TSenF - cm.dia-1.perfilho-1)  
 

Para a variável taxa de senescência foliar (TSenF), não houve efeito 

da interação PAv. x OF (p=0,3541). Houve efeito da OF (p=0,0309). O 

comportamento da TSenF em função da OF, é apresentado na Figura 7. E 

efeito do PAv (p=0,0265), Tabela 7. 
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Figura 7 - Taxa de senescência foliar (cm.dia-1.perfilho-1) do capim-

braquiarão, submetido a quatro intensidades de pastejo, 
durante três períodos de avaliação (dezembro/2002 a 
março/2003) 

 
A TSenF variou de 0,76 a 1,51 cm.dia-1.perfilho-1 da menor para a 

maior OF, respectivamente. Gomide et al. (1997), estudando o fluxo de 

tecido em B. decumbens, verificaram variação na TSenF de 0,1 a 0,22 cm.d-

1. perfilho-1, enquanto que Grasselli et al., (2001) com a mesma espécie 

obteve variações de 0,15 a 0,55 cm.dia-1.perfilho-1 nas alturas de 7 e 25 cm 

respectivamente. 

A variação observada no presente estudo poderia ser explicada em 

parte, pela menor capacidade de seleção nas menores OF. O animal nestas 

condições no ato de pastejar, além de consumir praticamente toda a área 

foliar (folhas em expansão, folhas totalmente expandidas), grande 

quantidade de colmos e material senescente é aparentemente consumido 

em maior quantidade do que em pastejo mais leniente. Dessa forma, a 

planta para se recuperar lançaria novas folhas, tendo como principal fonte de 

nutrientes os carboidratos não estruturais de reserva, localizados na base 
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dos colmos e nas raízes. Devido a esse fato, a TSenF tende a permanecer 

em patamares menores, pois, no período de descanso imposto acaba sendo 

insuficiente para o incremento da TSenF. 

Tabela 7 – Taxa de senescência foliar (TSenF – cm.dia-1.perfilho-1) do 
capim-braquiarão, submetido a quatro intensidades de pastejo, 
durante três períodos de avaliação (dezembro/2002 a 
março/2003) 

Períodos de 
Avaliação (Pav.)  

TsenF (cm.dia-1.perfilho-1) 

09/12/02 a 05/01/03 (1) 0,88b 
13/01 a 09/02/03 (2) 1,34a 
17/02 a 16/03/03 (3) 1,15a 

 

Já, em OF maiores, como 20%, o pastejo seletivo de certa forma é 

utilizado para despontar as folhas com inserção intermediárias, o que 

mantém intacta as folhas com inserção inferiores, onde se encontram a 

maioria das folhas mais velhas. E como a planta esta em processo de 

recuperação e talvez entrando em período reprodutivo, estas folhas mais 

velhas, ocupa o papel central de fonte, translocando nutrientes para a 

formação de novas folhas, ou alongamento do colmo, ou formação de 

inflorescência, inflacionando a TSenF. 

As maiores TsenF foram verificadas nos PAv.2 e PAv.3, 1,34 e 1,15 

cm.dia-1.perfilho-1 respectivamente. Enquanto que a menor TSenF ocorreu 

no PAv.1 0,88 cm.dia-1.perfilho-1 (Tabela 7). Esse comportamento era 

esperado, pelo fato da pastagem no decorrer dos PAv. estar entrando no 

estádio reprodutivo, intensificando o processo de senenscencia. 
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4.5 Número de folhas vivas por perfilho (NFVP - no/perfilho) 
 

Para o número médio de folhas vivas por perfilho (NFVP) não houve 

efeito de OF (p=0,8846) e da interação PAv. x OF. (p=0,1060). No entanto, 

foi observado efeito de PAv. (p=0,0177), sendo os dados médios 

apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8 - Número médio de folhas vivas por perfilho (NFVP – 
número.perfilho-1) do capim-braquiarão, submetido a quatro 
intensidades de pastejo, durante três períodos de avaliação 
(dezembro/2002 a março/2003) 

Períodos de Avaliação 
(Pav.)  

NFVP (número.perfilho-1) 

09/12/02 a 05/01/03 (1) 4,8b 
13/01 a 09/02/03 (2) 5,3a 
17/02 a 16/03/03 (3) 5,2a 

 

O NFVP no período estudado variou de 4,8 (PAv.1) a 5,3 (PAv.2), 

sendo a média geral de 5,1 folhas vivas por perfilho. Esse resultado é 

semelhante aos encontrados por Gomide et al. (1997), que relatam 5 folhas 

vivas por perfilho, abaixo das 7 folhas vivas por perfilho encontradas por 

Corsi et al. (1994), e superior ao encontrado por Gonçalves (2002),  

relatando 4,5 folhas vivas por perfilho, todos trabalhando com a mesma 

gramínea, este último utilizando o método da lotação contínua. 

Nos trabalhos realizados por Gomide (1997) e Barbosa et al. (1998) 

foi verificada variação positiva no NFVP durante a rebrota (0 a 63 dias) até 

um valor máximo a partir do qual ocorreu o declínio em função do início do 

processo de senescência (63 a 70 dias), estabilizando-se posteriormente. 

Sabe-se que o NFVP é relativamente constante para cada espécie. Num 

determinado momento para cada folha que senesce surge uma nova folha 

(Hodgson 1990). Esse mecanismo existe decorrente do tempo limitado de 
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vida da folha, que é determinado por características genéticas e influenciado 

por condições climáticas e de manejo. Observou-se, nos dois últimos 

períodos de avaliação, maior NFVP devido às boas condições de 

precipitação e temperatura média nesse período (Tabela 3). 

Embora a presente pesquisa tenha sido realizada em curto espaço de 

tempo, da mesma forma que a conduzida por Gonçalves (2002) com capim-

braquiarão em lotação continua, verificou-se o efeito de período de 

avaliação. Os efeitos não significativos de OF no NFVP também foram 

constatados por Pinto (2000) trabalhando com Cynodon spp. e Gonçalves 

(2002) utilizando Brachiaria brizantha, ambos estudando diferentes alturas 

da pastagem. 

 
4.6 Comprimento de folhas verdes por perfilho (CFVP - cm) 
 

Na avaliação do comprimento de folhas verdes por perfilho (CFVP - 

cm) verificou-se o efeito significativo de PAv. (p=0,0002), Tabela 9, enquanto 

os efeitos de OF (p=0,6755) e da interação Pav. x OF (p=0,5834) foram não 

significativos. 

As maiores médias de CFVP ocorreram no PAv.2 = 82,4cm (13/01/03 

a 09/02/03) e no PAv.1 = 78,5cm (09/12/02 a 05/01/03), não diferindo entre 

si, mas sendo superiores ao PAv.3 = 62,6cm (17/02 a 16/03/03). 

Tabela 9 - Comprimento de folhas verdes por perfilho (CFVP - cm) do capim-
braquiarão, submetido a quatro intensidades de pastejo, durante 
os períodos de avaliação (dezembro/2002 a março/2003) 

Períodos de Avaliação 
(PAv.)  

CFVP (cm) 

09/12/02 a 05/01/03 (1) 78,5a 
13/01 a 09/02/03 (2) 82,4a 
17/02 a 16/03/03 (3) 62,6b 
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As maiores médias de CFVP no PAv.2 estiveram relacionadas ao 

período de precipitação pluviométrica alta e com temperaturas médias 

elevadas (Tabela 3). Esse comportamento era esperado, uma vez que a 

cultivar Marandu por ser uma planta forrageira que fixa CO2 pelo ciclo 

fisiológico C4, responde bem aos estímulos crescentes de umidade e 

temperatura (Ghisi e Pedreira, 1987). 

Como a planta encontrava-se num período bastante favorável para 

seu crescimento e desenvolvimento, provavelmente não houve penalização 

na translocação de assimilados, para o perfilhamento e o crescimento de 

folhas. De maneira contrária, em condições de deficiências hídricas ou 

nutricionais há comprometimento do crescimento da planta. A planta para 

manter seu desenvolvimento penaliza o perfilhamento, passando a ter 

redução no tamanho de suas folhas (Nabinger, 2002). 

Lemaire e Chapman (1996) relatam que o comprimento da lâmina 

foliar apresenta plasticidade quando a planta é submetida à intensidade de 

desfolhação, sendo considerada uma estratégia morfológica de escape da 

planta ao pastejo.  

O menor CFVP observado no PAv3. (17/02 a 16/03/2003), de certa 

forma pode ser entendido e explicado pela mobilização de assimilados para 

outros pontos da planta, não por deficiência hídrica ou nutricional, mas 

devido a planta ter entrado em período reprodutivo. Com o alongamento do 

colmo, grande mobilização de assimilados para a formação da inflorescência 

faz com que cesse de forma drástica o crescimento das folhas. Embora 
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observado maior produção de MS/ha neste último período, a participação 

das lâminas foi menor (Alves, 2003). 

 
4.7 Comprimento médio de folhas verdes por perfilho (CMFVP - cm) 
 

Na avaliação do comprimento médio de folhas verdes por perfilho 

(CMFVP - cm), verificou-se apenas efeito significativo de PAv. (p=0,0001) 

(Tabela 10), enquanto os efeitos de OF (p=0,7725) e da interação PAv. x OF 

(p=0,5068) foram não significativos. 

Tabela 10 - Comprimento médio de folhas verdes por perfilho (CMFVP - cm) 
do capim-braquiarão, submetido a quatro intensidades de 
pastejo, durante os períodos de avaliação (dezembro/2002 a 
março/2003) 

Períodos de Avaliação 
(PAv.) 

CMFVP - cm 

09/12/02 a 05/01/03 (1) 16,4a 
13/01 a 09/02/03 (2) 15,5a 
17/02 a 16/03/03 (3) 12,0b 

 

Assim como a variável anterior (CFVP), no CMFVP, as maiores 

médias ocorreram no PAv.2 = 15,5 cm (13/01/03 a 09/02/03) e no PAv.1 = 

16,4 cm (09/12/02 a 05/01/03), não diferindo entre si, mas sendo superiores 

ao PAv.3 = 12,0 cm (17/02 a 16/03/03). 

Da forma que se chegou a esses valores, (CFVP/NFVP) as possíveis 

variações estariam a cargo dos mesmos argumentos usados na variável 

anterior e no aumento ou decréscimo do NFVP e CFVP. Ao analisar as 

Tabelas 8 e 9 verifica-se que o maior NFVP ocorreu nos PAv.2 e PAv.3, já o 

maior CFVP ocorreu nos PAv.1 e PAv.2. Mesmo o perfilho no PAv.2 com um 

NFVP estatisticamente igual ao PAv.3, o CMFVP no PAv.3 foi menor quando 
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comparado com o PAv.2 e PAv.1. caracterizando uma proporcionalidade 

inversa, a medida que um aumenta e o outro diminui. 

 

4.6 Comprimento do colmo (CC – cm) 
 

Para o comprimento do colmo (CC) houve efeito significativo do PAv. 

(p=0,0140), Tabela 11, enquanto OF (p=0,6426) e a interação PAv. x OF 

(p=0,6651) não influenciaram sua variação. 

Tabela 11 - Comprimento do colmo (CC - cm) do capim-braquiarão, 
submetido a quatro intensidades de pastejo, durante os 
períodos de avaliação (dezembro/2002 a março/2003)  

Períodos de Avaliação 
(PAv.)  

Comprimento Médio de Colmo (CC - cm) 

09/12/02 a 05/01/03 (1) 15,8a 
13/01 a 09/02/03 (2) 19,5ab 
17/02 a 16/03/03 (3) 24,1b 

 

O CC teve médias crescentes no tempo, variando de 15,8 cm no 

PAv.1 a 24,1 cm no PAv.3. Embora o desenvolvimento do colmo favoreça o 

aumento da produção de massa seca, ele pode influenciar negativamente a 

eficiência de pastejo e o valor nutritivo da forragem, além de aumentar o 

intervalo de aparecimento das folhas. Para Santos (2002) um dos grandes 

problemas no manejo do capim-Tanzânia é o aumento na participação dos 

colmos. Este problema pode ser estendido à outras espécies de clima 

tropical, pois da mesma forma ocorre o processo de alongamento dos 

colmos, em função da época de florescimento, seja em maior ou menor 

intensidade. A mobilização de assimilados para as partes reprodutivas da 

planta e o decréscimo da relação folha:colmo, pois as folhas cessam seu 

crescimento após o lançamento da inflorescência (Santos, 2002). Esse 
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comportamento de maneira geral, verificado também para o capim-

braquiarão, era esperado no decorrer do período, pelos motivos 

mencionados acima e facilmente observado nos dados médios da TApF 

(Tabela 5).  

 
4.7 Percentagem de perfilhos decapitados (PPD - %) 

 

A percentagem de perfilhos decapitados (PPD - %) teve efeito da OF 

(p=0,0002), Figura 8 e PAv. (p=0,0018), Tabela 12. Não houve efeito de 

interação PAv. X OF (p=0,8374). 

PPD = 344,17x2 - 114,09x + 11,831
R2 = 0,9979
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Figura 8 - Percentagem de perfilhos decapitados (PPD - %) do capim-

braquiarão, submetido a quatro intensidades de pastejo, 
durante os períodos de avaliação (dezembro/2002 a 
março/2003) 

 
A maior (6,95%) e a menor (2,46%) PPD ocorreram nas OF de 5% e 

15%, respectivamente. Considerando o número médio de perfilhos basais e 

aéreos remanescentes, contados no 3o dia de rebrotação e nos três PAv., foi 
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possível estimar o número de perfilhos decapitados de cada tratamento, 

estando ao redor de 64, 38, 22 e 25 perfilhos.m-2  (5, 10, 15 e 20%, 

respectivamente).  

A maior PPD na OF de 5% era prevista, uma vez que a elevada taxa 

de lotação imposta neste tratamento impossibilitou o animal a selecionar as 

porções mais nutritivas da forragem, rebaixando drasticamente a pastagem, 

ocorrendo a eliminação de maior quantidade de meristema apical. Já em OF 

maiores, o pastejo leniente permitiu a seleção de folhas, diminuindo a 

eliminação de meristema apical. Comportamento semelhante foi observado 

por Coelho et al. (1999), quando trabalhou com quatro cultivares de Panicum 

maximum Jacq., por Coelho (2001), avaliando as caracteristicas 

morfofisiológicas do capim-Mombaça e por Barbosa et al. (2002) quando 

avaliou a quantidade de massa seca residual em capim-Tanzânia.  

É importante mencionar que, observando os animais em pastejo, na 

menor OF o período que eles permaneciam pastejando era superior 

daqueles animais que estavam submetidos à maior OF. O ponto de mínima 

para a PPD se deu na OF de 17%. 

Nos dados médios apresentados na Tabela 12, constata-se que no 

PAv.1 a PPD foi bem maior que nos demais períodos que não diferiram entre 

si. A plasticidade fenotípica da planta permite adaptação ao manejo, e para 

se recuperar a mesma lança mais perfilho de menor tamanho e com seus 

pontos de crescimento localizados mais próximo ao solo, diminuindo assim a 

sua decapitação. 
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Tabela 12 – Percentagem de perfilhos decapitados (PPD - %) do capim-
braquiarão, submetido a quatro intensidades de pastejo, 
durante os períodos de avaliação (dezembro/2002 a 
março/2003)  

Períodos de Avaliação 
(PAv.)  

PPD - % 

09/12/02 a 05/01/03 (1) 6,61a 
13/01 a 09/02/03 (2) 2,29b 
17/02 a 16/03/03 (3) 3,17b 

 

4.8 Número de perfilhos basais remanescentes (NPBR – perfilhos.m-2) e 

novos (NPBN – perfilhos.m-2) 

 
O número de perfilhos basais remanescentes (NPBR) apresentou 

efeito de PAv. (p=0,0037), Tabela 13, enquanto a OF (p=0,5664) e a 

interação PAv. x OF (p=0,8242) não influenciaram sua variação. 

Tabela 13 - Número de perfilhos basais remanescentes (NPBR - perfilho.m-2) 
do capim-braquiarão, submetido a quatro intensidades de 
pastejo, durante os períodos de avaliação (dezembro/2002 a 
março/2003)  

Períodos de Avaliação 
(PAv.)  

NPBR (perfilho.m-2) 

09/12/02 a 05/01/03 (1) 837b 
13/01 a 09/02/03 (2) 938a 
17/02 a 16/03/03 (3) 1056a 

 

O PAv.2 e PAv.3 o NPBR são semelhantes entre si e superiores ao 

PAv.1. Na contagem realizada no PAv.1, verificou 837 perfilhos.m-2. Como já 

mencionado, quando as unidades experimentais foram submetidas ao 

pastejo de uniformização dentro de cada tratamento, as condições 

estruturais da pastagem estavam semelhantes, e essa primeira contagem de 

perfilhos no do PAv1 proporcionou esse menor NPBR. 

Já, nos PAv.2 PAv.3 o NPBR foram de 938 e 1056 perfilhos/m2 

respectivamente. Esse novo panorama de perfilhamento deu-se 
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provavelmente em função da adaptação da pastagem ao tipo de manejo 

imposto. 

Quanto ao número de perfilhos basais novos (NPBN), verificou-se 

efeito do dia de rebrotaçã

(p=0,0001) e da interaçã

OF (p=0,1018), PAv. (p=0

Para avaliar o su

utilizar a contagem dos

partida para essa caract

variáveis estudadas, reso

dos DR nos três PAv. es

e 11. 
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o (DR) (p=0,0001), OF x DR (p=0,0001), PAv. x DR 

o PAv. x OF x DR (p=0,0892). Não houve efeito de 

,3245) e da interação PAv. x OF (p=0,8403). 

rgimento de novos perfilhos basais optou-se em 

 perfilhos basais remanescentes como ponto de 

erização. Assim, devido a interação tripla entre as 

lveu desdobrar os graus de liberdade de OF dentro 

tudados e que são apresentados nas Figuras 9, 10 

amento do número de perfilhos basais novos 
no decorrer do período de descanso do capim-
ão, submetido a quatro intensidades de 
 durante o PAv.1 (Dezembro/2002 a 
003) 

867x2 + 116,28x + 503,53
R2 = 0,9793

NPB = -1,4515x2 + 49,798x + 738,79
R2 = 0,9731

= -1,449x2 + 45,265x + 732,74
R2 = 0,9917

NPB = -0,8316x2 + 31,268x + 745,63
R2 = 0,9531
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tamento do número de perfilhos basais novos 
no decorrer do período de descanso do capim-
ão, submetido a quatro intensidades de 
 durante o PAv.2 (janeiro/2003 a fevereiro/2003) 

tamento do número de perfilhos basais novos 
no decorrer do período de descanso do capim-
ão, submetido a quatro intensidades de pastejo, 
o PAv.3 (fevereiro/2003 a março/2003) 

-se efeito quadrático para as quatro OF nos DR. De 

o surgimento e morte de perfilhos nos DR pode ser 

 balanço positivo desse comportamento se deu em 

NPB = 10,821x + 946,29
R2 = 0,9891

NPB = 4,2786x + 882,86
R2 = 0,5109

8 12 16 20 24 28

Rebrotação (Dias)

5% 10% 15% 20%

NPB = 9,3143x + 986,26
R2 = 0,5984

+ 1003,2
964

NPB = 3,4571x + 917,33
R2 = 0,4206

 + 1071,1
828

8 12 16 20 24 28

Rebrotação (Dias)
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maior magnitude nos primeiros 10 dias da rebrotação, variando de 87 (OF - 

20%) a 92%.(OF - 5%). Nas OF 10%, 15% e 20%, o aparecimento de novos 

perfilhos também é evidente do 3o ao 10o dia de rebrotação, porém, em 

proporções menores, principalmente nas OF de 15 e 20%. Se comparados o 

perfilhamento das OF logo no 10o dia, observa-se que o NPBN na OF 5% é 

superior 55%; 64% e 68%, em relação às OF 10, 15 e 20% respectivamente. 

Na OF de 20%, embora com perfilhamento mais baixo, verificou-se ainda um 

balanço positivo ao 19o dia de rebrotação. Os pontos de máximo número de 

perfilhos basais novos foram 16; 17; 16 e 19 DR para as OF 5%, 10%, 15% 

e 20%, respectivamente. 

O surgimento de novos perfilhos basais foi mais intenso nas OF 5% e 

10%, porém de menor peso (Figuras 17 e 18). Carvalho (2000), trabalhando 

com Cynodon spp cv. Florakirk, verificou que o pastejo mais intenso (5 cm), 

podendo ser comparado a menor OF deste experimento, promoveu maior 

taxa de aparecimento de perfilhos, decorrente, provavelmente, da atuação 

do mecanismo de compensação tamanho/densidade populacional de 

perfilhos em pastos de Cynodon spp. (Sbrissia, 2000). Trabalhando com 

capim-Tanzânia, Barbosa et al. (2002) constataram maior taxa de 

aparecimento de perfilhos basais no menor resíduo de massa seca. Deste 

modo, constata-se que somente a partir desses DR é que se tem 

estabelecido um balanço negativo entre surgimento e morte de perfilhos, 

decorrente do estabelecimento de processos de competição de luz e 

nutrientes, principalmente para as menores OF. Isso não descarta a 
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ocorrência de morte de perfilhos antes dos pontos máximos acima 

mencionados. 

Da Silva et al. (2002) observaram que maior taxa de mortalidade foi 

encontrada em pastos m

perfilhos. Pastos mais

arrancados com mais fre

aparecimento de perfilh

existentes. Para esses a

baixos conseguiram com

com taxas de aparecim

populacional de pequeno

Esse comportame

adaptadas a determinad

taxa de surgimento e 

comportamento foi linea

variação de 13, 11, 11 e

(Figuras 10 e 11). Ess

plantas ao manejo de OF

decrescente da menor pa

Embora não an

resultados médios do IA

pós-pastejo do PAv.1, e

menores IAF e IL e onde

1 BRAGA, G. J. (Escola Superior de A
arquitetura do dossel em pastagens d
 

ais baixos (5 cm), resultado da maior renovação dos 

 intensamente pastejados têm seus perfilhos 

qüência, e a maior penetração de luz permite maior 

os basais, restabelecendo competição com os já 

utores, durante os meses avaliados, pastos mais 

pensar as altas taxas de mortalidade de perfilhos 

ento equivalentes apresentando alta densidade 

s perfilhos. 

nto evidencia que, plantas submetidas e ainda não 

o manejo (PAv.1) podem apresentar variação na 

morte de perfilhos. Para os PAv.2 e PAv.3 o 

r, observando para as OF 5%, 10%, 15% e 20% 

 4 e 19, 9, 8 e 3 perfilhos novos, respectivamente 

es comportamentos evidenciam a adaptação das 

 estabelecido, no entanto o NPBN continuou a ser 

ra a maior OF. 

alisados estatisticamente, se considerado os 

F1 0,323 e interceptação luminosa1 (IL) 19,2 % no 

 ter ocorrido maior PPD, pode-se supor que em 

 há maior PPD o perfilhamento tende a ser maior, 

gricultura “Luis de Queiros”, SP) Assimilação de carbono, ambiente luminoso e 
e capim-Marandu [(Brachiaria brizantha (Hochst ex A. Rich.) Stapf] 
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quando comparados às outras OF, mecanismo esse que a planta lança para 

se recuperar. 

No pré-pastejo do PAv.2 os valores máximos atingidos foram 1,53 

(IAF) e 67,98% (IL) na OF de 5% e mesmo assim observa-se na Figura 9 

que a partir do 17o dia da rebrotação houve balanço negativo de maior 

magnitude entre aparecimento e morte de perfilhos. A alta densidade 

populacional de perfilhos (DPP) para esse tratamento e o estabelecimento 

de competição por fatores de crescimento, principalmente luz, ocasiona o 

auto-sombreamento e o auto-desbaste. 

 

4.10 Número de perfilhos aéreos remanescentes (NPAR – perfilhos.m-2) 

e novos (NPAN – perfilhos.m-2) 

O número de perfilhos aéreos remanescentes (NPAR) apresentou 

efeito de interação PAv. x OF (p= 0,0041), Figura 12. Não houve efeito da 

OF (p=0,1922) e PAv. (p=0,1398). O número de perfilhos aéreos novos 

(NPAN) foi afetado pela interação PAv. x OF (p=0,0001), OF x DR (0,0001) 

PAv. x DR p=(0,0001) (Figuras 13, 14 e 15). 

No Pav.1 houve aumento do NPAR a medida que se diminuía a 

intensidade de pastejo. Era esperado esse comportamento uma vez que 

percentagem de perfilhos decapitados apresentou decréscimo com a OF. 

Assim, o tratamento que proporcionou maior decapitação de perfilhos (5% 

OF) teve menor quantidade de perfilhos aéreos remanescentes. 
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portamento do número de perfilhos aéreos 
anescentes (NPAR) no decorrer dos PAv. do 
im-braquiarão, submetido a quatro 
nsidades de pastejo. 

e PAv.3 verifica-se decréscimo no NPAR com a 

de de pastejo. Fatores como sombreamento e 

roporcionado essa queda, principalmente pelo seu 

do quando de sua contagem. Esse comportamento 

vado por Barbosa et al. (2002), que constataram 

os aéreos remanescentes, alegando que devido a 

 isso tenha facilitado sua remoção pelo animal. 

da interação PAv. x OF no Número de 
os Aéreos Novos (NPAN) no decorrer do 
o de descanso do capim-braquiarão 
tidas a quatro intensidades de pastejo 
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NPAN = 4,7214x + 99,886
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195
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111
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 da interação OF x DR no número de perfilhos 
 novos (NPAN) no decorrer do período de 
so do capim-braquiarão, submetido a quatro 

dades de pastejo 

a interação PAv. x DR no número de perfilhos 
 novos (NPAN) no decorrer do período de 
so do capim-braquiarão, submetido a quatro 

dades de pastejo 

N com o aumento da OF e no decorrer dos PAv. 

igura 13. Embora o processo de alongamento dos 

eficiado pela diminuição da intensidade pastejo, 

im a sobrevivência em período muito curto dos 

s. Sem dúvida a competição intra-especifica pelos 

,6148x2 + 19,156x + 29,277
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fatores de crescimento, principalmente luz, pode ter sido o responsável por 

essa queda. 

Considerando cada tratamento de OF, observa-se acréscimos de 8,1; 

4,7; 2,2 e 1,1 perfilhos aéreos novos nas OF de 5%, 10%, 15% e 20%, 

respectivamente. Os menores aumentos nas OF de 15% e 20% nos dias de 

rebrotação provavelmente se deu pela maior competição por luz e menor 

decapitação de perfilhos (Figura 8). De fato a possibilidade de penetração de 

luz favoreceu para o aparecimento desses perfilhos nos pastos com maior 

intensidade de pastejo (Figura 14). 

Quando se faz a relação entre cada PAv. com os dias de rebrotação, 

verifica-se que, embora no PAv.3 o efeito tenha sido linear, ou seja, aumento 

do NPAN (Figura 15), a sobrevivência dos perfilhos foi menor quando ele foi 

relacionado às OF (Figura 13). 

Barbosa et al. (2002) verificaram que, em idades mais avançadas da 

planta, e conseqüente alongamento dos entrenós, ocorre chance de 

aumentar o aparecimento de perfilhos aéreos, porém com número bem 

inferior quando comparados ao aparecimento de perfilhos basais. O mesmo 

comportamento foi verificado nesse experimento. 

 

4.13 Densidade populacional de perfilhos (DPP – perfilhos.m-2) 

 
Observou-se efeito significativo apenas de OF (p=0,0091) na 

densidade populacional de perfilhos (Figura 16). 

Nas maiores OF, os perfilhos remanescentes são os responsáveis 

pela manutenção da densidade. Quando o manejo da pastagem prioriza o 
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desempenho individual do animal, possibilitando-o selecionar a dieta, o 

perfilhamento fica comprometido ou permanece inalterado com determinado 

número de perfilhos intactos, com provável alongamento de seus colmos no 

decorrer do tempo e m

diminuição de luz nos est
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enor surgimento de novos perfilhos, devido a 

ratos inferiores da pastagem. 

ensidade populacional de Perfilhos (DPP - 
erfilhos.m-2) do capim-braquiarão, submetido a 
uatro intensidades de pastejo, durante os 
eríodos de avaliação (dezembro/2002 a 
arço/2003) 

em pastejo tenha possibilidade de selecionar sua 

mais novas, devido a rebrota e conseqüentemente 

ividual, o desempenho por área fica comprometido 

 acumular grande quantidade de material morto, 

 aumentam as perdas pelo pastejo como pisoteio, 

 de fezes e urina (Alves, 2003). Assim, levando em 

ctos, para uma próxima estação de crescimento, o 

1657,83

1413,17
1217,17
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pastejo seletivo com acúmulo de macegas poderia comprometer o pastejo 

do animal, pois a pastagem estaria mais desuniforme, o que forçaria o 

animal selecionar sua dieta com diminuição da eficiência de pastejo. 

No decorrer dos p

perfilhos.m-2 e a menor 

ocorrido esse acréscimo

entre as médias de P

populacional de perfilho

menor em abril/maio, m

cultivares Tanzânia e Mo
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astejos, a maior DPP ocorreu no PAv.3, com 1419 

no PAv.1 com 1277 perfilhos.m-2. Embora tivesse 

 no tempo, não se verificou diferença estatística 

Av. Santos (1997) observou que a densidade 

s foi maior nos meses de novembro/dezembro e 

antendo-se constante no restante do ano, para as 

mbaça. 

filhos secos (PMPS) 

ificativos de OF (p=0,0001), PAv. (p=0,0001) e da 

0,0014) no Peso médio de perfilhos secos (PMPS), 
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-Braquiarão, submetido a quatro 

sidades de pastejo, durante os períodos 
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PMP PAv.3 = 5,6756 OF  + 0,1568
R2 = 0,9885

P PAv.2 = 3,3362 OF  + 0,3274
R2 = 0,9429

P PAv.1 = 1,9246 OF  + 0,3032
R2 = 0,9989

5% 10% 15% 20%

Oferta de Forragem

PAv.1 PAv.2 PAv.3
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Considerando-se que, para iniciar a fase experimental houve a 

necessidade de roçada dos piquetes para a eliminação da macega 

acumulada e da uniformização das unidades experimentais, utilizando-se 

animais, verifica-se (Figura 17) no decorrer dos ciclos de pastejo maiores 

diferenças entre os tratamentos. No decorrer dos PAv.1, PAv.2 e PAv.3 

constatou-se que para cada unidade de aumento na OF tem-se acréscimos 

da ordem de 1,92; 3,34 e 5,68 g no PMPS respectivamente. Assim, à 

medida que houve a possibilidade de seleção da dieta, principalmente nos 

tratamentos de maior OF, o PMPS teve aumento acentuado devido a 

presença de perfilhos remanescentes do pastejo. A planta submetida ao 

pastejo leniente apresenta maior alongamento de seus colmos, 

proporcionando perfilhos maiores e mais pesados, porém com menor 

densidade populacional de perfilhos (Figura 16). Já no pastejo mais drástico, 

devido a maior densidade populacional de perfilhos, a massa é distribuída 

em cada um deles, decrescendo assim seu peso médio. Outro 

comportamento verificado, principalmente na OF de 5%, foi praticamente a 

ausência de florescimento, que esteve abundante em ordem crescente de 

presença de perfilhos reprodutivos nos tratamentos 10, 15 e 20%. Pode-se 

dizer que a planta adaptou-se ao pastejo drástico alterando forma e função 

para escapar de mais drástica eliminação dos meristemas apicais. A 

produção da massa de forragem é compensada por uma maior densidade 

populacional de perfilhos (Figura 16). 

O desafio agora seria encontrar uma condição ideal que 

proporcionasse a recuperação da pastagem, com densidade e peso de 
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perfilhos capazes de proporcionar um ótimo restabelecimento da pastagem e 

um bom desempenho animal. 

 

4.15 Peso médio de per

Observou-se efeito

e da interação PAv. x O

(PMPV), Figura 18. 

 Constata-se facilm

da OF e o PMPV. Par

acréscimos de 1,84; 2,6

76% daqueles registrad

acúmulo de material mor

foi muito expressivo no P

entre PMPV/PMPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 - Peso m

braquiar
pastejo,
(dezemb

 

PMPV PAv.2 =
R2 

PMPV PAv.3 =
R2

PMPV PAv.1 =
R

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0%

PM
PV

 (g
)

 

filhos verdes (PMPV) 

s significativos de OF (p=0,0001), PAv. (p=0,0001) 

F (p=0,0031) no peso médio de perfilhos verdes 

ente a relação positiva existente entre o aumento 

a cada unidade de aumento na OF constatou-se 

8 e 4,32 g no PMPV. Esses valores são 97, 80 e 

os antes da separação do material morto. Esse 

to, decorrente do processo de senescência, sempre 

av.3, confirmados quando da avaliação da relação 

édio de perfilhos verde (PMPV - g) do capim-
ão, submetido a quatro intensidades de 
 durante os períodos de avaliação 
ro/2002 a março/2003) 

 2,6788 OF + 0,232
= 0,9689
 4,3222 OF  + 0,0962
 = 0,9921

 1,8356 OF x + 0,1985
2 = 0,9915

5% 10% 15% 20%
Oferta de Forragem (%)

PAv.1 PAv.2 PAv.3
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Isso ocorreu nos últimos PAv. devido às condições climáticas, 

principalmente pela diminuição da temperatura e do fotoperíodo e também 

pelo comportamento animal durante o pastejo, que seleciona a dieta, 

preferindo folhas verdes às mortas (Hodgson, 1990; Herling et al., 2001) o 

que ocasionou acúmulo desse material no tempo. 

 



 
 
 
 
5 CONCLUSÕES 

 

A oferta de forragem influencia as características morfofisiológicas da 

pastagem, podendo servir como ferramenta de manejo da pastagem; 

Pastagens submetidas a menor intensidade de pastejo apresentam 

maior taxa de senescência de folha. As condições climáticas que favorecem 

o processo de florescimento são determinantes nessa taxa de senescência 

de folha; 

O avanço na estação de crescimento interferiu de forma negativa na 

taxa de aparecimento de folha, aumentando automaticamente o intervalo de 

seu aparecimento; 

A taxa de alongamento de folhas teve pouca influência dos 

tratamentos de OF, exceto na condição inicial de manejo (PAv.1); 

Nos períodos de avaliação o aumento do número de folhas vivas 

esteve relacionado com a diminuição de seu comprimento médio; 

O comprimento de colmo aumentou com o avançar dos períodos de 

avaliação; 

A maior intensidade de pastejo condicionou o aumento na 

decapitação de perfilhos, a maior densidade populacional e o menor peso 

médio de perfilhos; 

As condições climáticas tiveram papel importante na sobrevivência e 

aumento dos perfilhos remanescentes basais nos períodos de avaliação. A 
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sobrevivência dos perfilhos remanescentes aéreos esteve condicionada aos 

efeitos da oferta de forragem; 

Condições de maior intensidade de pastejo favoreceu o aparecimento 

de perfilhos basais e laterais. No avançar dos períodos de avaliação o 

pastejo leniente provocou diminuição do surgimento de perfilhos aéreos, 

embora tenham aumentado durante o período de rebrotação; 

A definição da melhor oferta de forragem não está apenas 

condicionada às variações dos parâmetros morfofisiológicos da planta 

forrageira utilizada e sim ser relacionada a objetivos específicos de 

desempenho do binômio planta-animal. 
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