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RESUMO 

 

VERAS, Emmanuel L. de L. MORFOGÊNESE E ACÚMULO DE BIOMASSA DE 

DIFERENTES CULTIVARES DE BRACHIARIA NO NORDESTE BRASILEIRO. 2017. 51 f. 

Dissertação (Mestrado em Produção Animal: Forragicultura e Pastagens) – Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), Macaíba-RN, 2017. 

 

Objetivou-se avaliar as características morfogênicas e estruturais de diferentes cultivares forrageiras 

no Nordeste brasileiro em diferentes épocas do ano. O experimento foi conduzido na área 

experimental do GEFOR/UFRN, composto por 20 parcelas de 4,0 m², com 1,7 m² de área útil, 

divididas em quatro blocos que representaram as quatro repetições. Os tratamentos avaliados foram 

quatro cultivares de Brachiaria brizantha: Xaraés, Piatã, Marandu e Paiaguás e a Brachiaria 

decumbens cv. Basilisk. Os períodos de avaliações foram de acordo com o regime pluviométrico da 

região, compreendendo os seguintes intervalos de tempo: Águas 1 - 09/09 a 28/10/2016; Seca: 

28/10/2016 a 09/02/2017 e Águas 2: 09/02 a 01/04/2017. O capim-xaraés apresentou o maior 

comprimento final da folha, percentual de lâminas foliares, relação folha/colmo e vivo/morto, e 

perfilhos maiores e mais pesados, no capim-basilisk foram observados os maiores número de folhas 

vivas e densidade populacional de perfilhos. Independente da cultivar avaliada, nas épocas das águas 

concentraram as maiores taxas de aparecimento de folhas e número de folhas vivas e maior 

comprimento final da folha, já o período seco maiores taxas de senescência, filocrono e duração de 

vida da folha e menor taxa de acúmulo de forragem. As taxas de acúmulo de forragem e dos 

componentes morfológicos seguiram variação estacional, sendo mais elevadas nas épocas de maior 

precipitação. As cultivares Xaraés e Basilisk mostraram maior produção de biomassa da parte aérea 

e melhores características qualitativas em relação às demais e são recomendadas para sistemas onde 

se prioriza maiores taxas de acúmulo de forragem no nordeste brasileiro. 

 

Palavras chaves: avaliação de cultivares, Brachiaria decumbens, épocas do ano, estrutura do dossel, 

forragem, semiárido 
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ABSTRACT 

 

VERAS, Emmanuel L. de L. MORPHOGENESIS AND BIOMASS ACULMULATION OF 

DIFFERENT BRACHIARIA CULTIVARS IN THE NORTHEAST BRAZIL. 2017. 51 

f.Dissertation (Master’s Degree in Animal Production: Forage and Pasture) – Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), Macaíba-RN, 2017. 

 

The objective of the present study was to evaluate the morphogenic and structural characteristics of 

different forage cultivars in the Northeast of Brazil at different times of the year. The experiment 

was conducted in the GEFOR / UFRN experimental area, composed of 20 plots of 4.0 m² with a 

floor area of 1.7 m², divided into four blocks representing the four replications. The evaluated 

treatments were four cultivars of Brachiaria brizantha: Xaraés, Piatã, Marandu and Paiaguás and 

Brachiaria decumbens cv. Basilisk. The periods of evaluations were according to the pluviometric 

regime of the region, comprising the following time intervals: Water 1 - 09/09 to 10/28/2016; 

Drought: 28/10/2016 to 09/02/2017 and Water 2: 09/02 to 01/04/2017. The Xaraés grass showed 

the largest final leaf length, percentage of leaf blades, leaf / stem and live / dead ratio, and larger 

and heavier tillers in basilisk grass were observed the highest number of live leaves, higher 

population density of tiller. The seasons of the water concentrated the highest rates of leaf 

appearance and number of live leaves and greater final length of the leaf, since the dry period had 

higher rates of senescence, phyllochron and leaf life span and lower rate of forage accumulation. 

Forage accumulation rates and morphological components followed seasonal variation, being higher 

during periods of higher precipitation. The cultivars Xaraés and Basilisk showed higher shoot 

biomass production and better qualitative characteristics in relation to the others, and are 

recommended for systems where higher forage accumulation rates are prioritized in the Brazilian 

northeast. 

 

Key words: Brachiaria decumbens, canopy structure, seasons of the year, selection of cultivars 

semiarid 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Estimativas do censo agropecuário Brasileiro informam que o Brasil possui mais de 170 

milhões de hectares de pastagens em uso (IBGE, 2014). Esse mesmo levantamento menciona o 

fato do baixo crescimento médio das áreas de pastagem nos últimos 30 anos, mas cabe ressaltar 

que esse comportamento na dinâmica das áreas pastoris vem sendo possível, sobretudo, em 

decorrência do aumento da produtividade da atividade pecuária em geral, e do incremento 

tecnológico no uso e melhor aproveitamento das cultivares forrageiras. A maior demanda por 

variedades forrageiras que apresentem maior tolerância e resistência a adversidades climáticas 

resulta no desenvolvimento de novas cultivares que contribuam para ampliar o leque de opções 

aos produtores ante as mais diversas demandas, como plantas tolerantes a seca, sombreamento, 

cultivares mais produtivas, maior tolerância a doenças e pragas, entre outros (Echeverria et al., 

2016). 

Antes das plantas serem inseridas no ecossistema pastagem, há avaliações que são feitas 

em coleções de plantas com ensaios conduzidos em locais representativos das diversas regiões 

do país, com o objetivo de avaliar aspectos agronômicos de produção da forragem, assim como 

potencial de produção de sementes, resistência a pragas e doenças ou estabelecer um grau 

comparativo entre as opções disponíveis ao uso (Macedo, 1995). Há por exemplo os casos das 

avaliações das grandes coleções de Panicum e Brachiaria realizados pela Embrapa Gado de 

Corte e Cerrados, assim como os experimentos em rede onde espécies forrageiras são avaliadas 

de maneira semelhante em diferentes regiões do país, buscando identificar características e 

estratégias de manejo apropriadas a cada ambiente (Rodrigues, 2004). 

Cultivares do gênero Brachiaria, que se originaram no leste da África, onde ocorrem 

natural e diversificadamente nas savanas africanas, possuem a característica de se desenvolver 

bem nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste do Brasil (Martuscello et al., 2009), além de 

serem capazes de suprimir plantas indesejáveis e adaptarem-se à condição de baixa pluviosidade. 

Todavia, uma forte característica que tem contribuído para a dispersão das novas cultivares pelo 

território brasileiro são os lançamentos que possuem tolerância à cigarrinha das pastagens. 

A capacidade do gênero Brachiaria de se adaptar a diversas condições torna os estudos 

sobre a morfogênese dessas plantas forrageiras de grande importância, pois possibilita avaliar a 

dinâmica de crescimento e acúmulo de forragem em ambientes específicos, e com base nesses 

resultados traçar estratégias de manejo adequadas. Os fatores do ambiente, como luz, 

temperatura, água e nutrientes exercem grande influência sobre a expressão das características 

morfogênicas, influenciando as características estruturais do dossel, principalmente o número 
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das folhas, tamanho e a densidade de perfilhos, que determinam, de fato, a estrutura do relvado 

(Lemaire & Chapman, 1996). 

O entendimento dos processos que culminam na plena produção forrageira passa pelo 

conhecimento dos processos que ocorrem na unidade básica dessas plantas, e que respeitem os 

limites ecofisiológicos das plantas forrageiras (Pereira et al., 2011). O crescimento e a 

produtividade são em grande parte dependentes da interação entre o genótipo e o ambiente 

(Durant et al., 1991) onde em conjunto com os fatores abióticos asseguram o desenvolvimento 

das plantas seguindo seu programa morfogênico, desta forma pode-se concluir que a expansão 

na forma da planta é considerada basicamente pela morfologia do perfilho, regulação da área 

foliar e demografia de perfilhos (Mathew, 2000). 

Desse modo, a morfogênese retrata a dinâmica de aparecimento e expansão dos 

componentes das plantas no espaço, resultado da taxa de surgimento de novos órgãos e do 

balanço entre sua taxa de crescimento e senescência, sendo expressa em taxas de aparecimento, 

expansão e senescência ou duração de vida destes componentes. (Chapman; Lemaire, 1993). A 

importância do conhecimento dessas características está no entendimento dos processos que 

modificam ou direcionam a forma como a forragem é produzida em diferentes biomas e 

disponibilizada para o animal, objetivo central desses estudos. 

A avaliação do fluxo de biomassa é o principal meio de investigação do seu 

comportamento nas suas diferentes fases. Ao longo dos anos houve um dinamismo na coleção, 

seleção e lançamento comercial de novas cultivares forrageiras, essas geralmente vem 

acompanhadas de um pacote tecnológico que direciona o consumidor a escolher aquela que 

melhor se encaixa no seu perfil produtivo. Entretanto, ainda existem limitações nas avaliações 

dessas nos vários biomas do país, principalmente em condições limitantes de crescimento e 

desenvolvimento, fato que caracteriza essas avaliações como de fundamental importância para o 

entendimento da adaptação e resposta em diferentes ecossistemas.  

Objetivou-se avaliar as características morfogênicas e estruturais das espécies de: 

Brachiaria brizantha cultivares (cvs): Marandu, Paiaguás, Piatã e Xaraés; Brachiaria decumbens 

cv. Basilisk no Nordeste brasileiro. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 VARIÁVEIS MORFOGÊNICAS E ESTRUTURAIS NA AVALIAÇÃO DE PLANTAS 

 

Em grande parte do Brasil, as condições edafoclimáticas favorecem o uso de plantas 

forrageiras, mas é escasso o conhecimento a respeito das características morfogênicas e 

estruturais relacionadas a essas plantas (Magalhães et al., 2016). As características morfogênicas 

são geneticamente definidas, mas o comportamento do processo de crescimento dos tecidos é 

influenciado pelas características ambientais. A morfogênese em plantas forrageiras avalia a 

estrutura do dossel forrageiro e como a junção da predisposição genética e a ação do manejo e 

dos fatores bióticos e abióticos permitem a planta expressar todo seu potencial de produção. 

Estuda o fluxo de tecidos desde a origem, o desenvolvimento e o crescimento dos órgãos e as 

transformações determinantes da produção, as mudanças na forma e na estrutura da planta no 

espaço e ao longo do tempo (Pereira, 2013). 

Os estudos das variáveis morfogênicas e estruturais das plantas forrageiras tropicais têm 

auxiliado no entendimento das interações entre planta:animal:ambiente no ecossistema 

pastagem, permitindo o melhor conhecimento do acúmulo de biomassa e do fluxo de tecidos das 

plantas forrageiras (Montagner, 2007). 

O crescimento e o fluxo de biomassa das plantas forrageiras são resultado de uma sucessão 

de acontecimentos que são influenciados pelo fluxo de energia (radiação, temperatura, umidade 

do ar) e de massa (CO2, H2O, N e minerais) entre as plantas de uma população (Lemaire, 2009). 

Entretanto, é importante destacar que o potencial de produção de uma planta forrageira é 

determinado geneticamente, ou seja, há um equilíbrio entre a emissão e senescência dos tecidos 

e a velocidade com que esse processo ocorra e seja alcançado é fortemente influenciado pelas 

condições adequadas do meio onde estão inseridas. Dessa maneira, o processo de avaliação 

desses acontecimentos em diferentes cultivares forrageiras assegura a geração de informações 

importantes relacionadas à compreensão da expansão da sua forma e de suas potencialidades de 

produção. 

 

2.2 GÊNERO BRACHIARIA EM AVALIAÇÕES MORFOGÊNICAS 

 

O Brasil figura como um dos líderes mundiais em exportação de produtos de origem 

animal, parte disso é rendimento das áreas de pastagens que dão suporte a essa produção e 

asseguram a manutenção dos índices. A vanguarda dessa produção está no desafio em produzir 
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plantas que sejam produtivas, perenes e tolerantes aos desafios climáticos. O lançamento de uma 

cultivar acontecia depois de várias etapas de avaliação definidos por Mott em 1969, com base 

em análises químicas sem aprofundamento em avaliações biológicas, e o animal só aparecia no 

quarto estágio, depois esses protocolos sofreram mudanças. 

O processo que culmina no lançamento de uma nova cultivar pode ser feito de duas 

maneiras: através da seleção de genótipos considerados superiores oriundos da variabilidade 

natural, ou através de cruzamentos seguidos de seleção de ecótipos (Valle et al., 2003). Esses 

mesmos autores relataram que o melhoramento teve início na Austrália a partir do começo do 

século XX com base na experiência da introdução comercial de cultivares. No Brasil o principal 

responsável pela introdução de grandes coleções de planta no país foi a Embrapa, empresa que 

iniciou os programas de seleção e melhoramento de plantas. 

A avaliação da variabilidade natural do gênero Brachiaria permitiu a identificação de 

genótipos promissores (Valle, 2002). A introdução da braquiária nos cerrados na década de 1970 

foi responsável por um incremento em termos produtivos na pecuária. Existe um grande 

dinamismo nos lançamentos comerciais de diferentes cultivares forrageiras de distintos gêneros, 

com isso surge a necessidade da experimentação científica que submete essas plantas a uma 

condição especifica a fim de gerar recomendações precisas a respeito do seu uso.  

Na busca por encontrar o manejo correto das cultivares forrageiras, no qual se pretende 

colher elevada quantidade de forragem e de qualidade, vários experimentos são conduzidos com 

a finalidade de experimentar o desempenho dessas plantas as condições em que possam produzir 

de forma perene. Levando em consideração a ampla diversidade de cultivares dos gêneros 

Brachiaria a serem avaliadas, surge a necessidade de melhor conhecimento dessas sob uso.  

O gênero Brachiaria foi inicialmente descrito como uma subdivisão de Panicum, tendo 

sido elevado à gênero posteriormente. Sua taxonomia é até hoje controversa devido à ampla e 

contínua variação em características diferenciadoras utilizadas para delimitar espécies do gênero 

e mesmo entre gêneros afins como o Panicum, por exemplo (Martuscello et al., 2010). Entre as 

espécies de maior utilização como forrageiras, a B. brizantha é a mais amplamente distribuída, 

um destaque dentro das cultivares desse gênero é a B. brizantha cv. Marandu, que possui grande 

expressividade na área total de pastagens plantadas, mas, considerando-se o grande percentual 

de degradação, pode-se inferir que o manejo do pastejo e da pastagem não são adequados ao 

potencial dessa gramínea, (De Paula et al., 2012), o seu monocultivo ocasionou problemas que 

dizimaram grande parte das áreas cultivadas. 

Fruto da demanda crescente pela busca de plantas mais competitivas, com menor 

sazonalidade na produção e maior resistência a pragas e doenças, foram lançadas algumas 
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cultivares de diferentes gêneros (Martuscello et al., 2005). O Centro Nacional de Pesquisa de 

Gado de Corte (EMBRAPA - CNPGC) lançou a cultivar de Brachiaria brizantha denominada 

Xaraés, liberada comercialmente com o objetivo de promover a diversificação de espécies 

forrageiras nas pastagens do gênero Brachiaria, oferecendo opção alternativa de qualidade à B. 

brizantha cv. Marandu, desencorajando, assim, o monocultivo pecuário predominante no Brasil 

Central (Valle et. al., 2003). 

A cultivar BRS Paiaguás é uma forrageira que se destina principalmente a pecuaristas da 

região central do Brasil que possuem poucas alternativas de alimentação para o rebanho durante 

o período seco do ano (Embrapa, 2013). Euclides et al., (2016) avaliando duas cultivares de 

Brachiaria concluíram que capim-paiaguás apresentou vantagens distintas em comparação com 

a capim-piatã, especialmente no que se refere ao maior acúmulo de forragem com melhor valor 

nutritivo durante a estação seca, resultando em maior desempenho por animal e por área. Estas 

características sugerem que esta cultivar pode ser uma nova alternativa para ser utilizada sob 

diferentes sistemas de produção, principalmente durante o período seco, que representa a 

principal limitação, tanto quanto a disponibilidade e qualidade dos alimentos. 

Estes autores constataram também que o maior acúmulo de MS do capim-paiaguás durante 

a estação seca resultou numa taxa de aproximadamente 50% maior em relação ao Piatã. Este 

fator é de grande importância, pois a sazonalidade da produção de forragem é um dos gargalos 

para a produção de bovinos criados em pasto. Neste contexto, Valle et al., (2009) enfatizaram 

que a sazonalidade da produção de forragem ainda é uma das principais demandas para os 

programas de melhoramento de forrageiras tropicais. Como resultado de sua maior capacidade 

de rebrota durante a estação seca, o capim-paiaguás apresentou um percentual maior de folhas e 

uma maior relação folha:colmo. 

Nesse sentido, estudos que visam analisar essas plantas em condições específicas são 

desenvolvidos. Um exemplo disso foi a pesquisa executada por Martuscello et al. (2005), que 

avaliaram as características morfogênicas e estruturais da Brachiaria brizantha cv. Xaraés, 

submetido a quatro doses de nitrogênio (0, 40, 80 e 120 mg/dm3) e três regimes de desfolhação 

(três, quatro e cinco folhas completamente expandidas). Nesse estudo, os resultados indicaram 

que o nitrogênio tem efeito sobre as características morfogênicas e estruturais e sobre a produção 

de matéria seca (MS) com exceção da MS radicular, os autores relataram que a frequência de 

corte influenciou a taxa de alongamento foliar, o filocrono, o comprimento final da lâmina, o 

número de folhas vivas por perfilhos, a taxa de senescência e o teor matéria seca da parte aérea 

e raiz. 

 



18 

 

2.3 MORFOGÊNESE E CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS 

A morfogênese é definida como a dinâmica da geração e expansão dos seus órgãos no 

tempo e no espaço (Chapman &Lemaire, 1993), esses mesmos autores contribuíram de forma 

decisiva para a racionalização e uso da ecofisiologia como forma de se compreender as interações 

entre as variáveis morfogênicas e estruturais do dossel forrageiro. Características de fundamental 

importância para produção de forragem e que demonstraram que o crescimento após desfolhação 

é um processo dinâmico que envolve vários mecanismos. 

As características morfogênicas citadas no diagrama (Figura 1) determinam as 

características estruturais que são responsáveis pela formação do índice de área foliar do pasto, 

são elas o comprimento final da folha (CFF, cm/perfilho), densidade populacional de perfilhos 

(DPP m2), número de folhas vivas por perfilho (NFV) e relação folha/colmo (Sbrissia& Da Silva 

2001). A duração de vida da folha (DVF, dias) é representada pelo período durante o qual ocorre 

o acúmulo de folhas no perfilho sem que seja detectada qualquer perda por senescência 

(Lemaire&Agnusdei, 2000), correspondendo ao ponto de equilíbrio entre os processos de 

crescimento e senescência foliar (Nabinger, 1997). 

Cada planta forrageira é definida por um conjunto de características genéticas peculiares 

a cada espécie, essas características são adequadas à planta quando há interferência de fatores do 

ambiente como luz, temperatura, umidade e outros (Lemaire& Chapman, 1996). A taxa de 

aparecimento de folhas, a taxa de alongamento de folhas e sua duração de vida são o referencial 

morfogênico que permite integrar diferentes características estruturais do pasto, com a finalidade 

de atingir os principais objetivos da produção animal em pastagens (Nascimento Junior et al., 

2002). A dinâmica da geração (Genesis) e da propagação da sua forma (morphos) no espaço 

foram mencionadas por Chapman & Lamaire (1993), que afirmam que essas variáveis podem ser 

descritas a partir de três características básicas, a definir: 

- Taxa de aparecimento de folhas: número de folhas que aparece em cada perfilho por 

unidade de tempo, seu inverso, o filocrono, determina o intervalo de tempo necessário para o 

aparecimento de duas folhas consecutivas. 

- Taxa de alongamento de folha: é o efeito cumulativo da divisão e alongamento celular. 

- Duração de vida da folha: intervalo de tempo no qual uma dada folha permanece verde, 

ou seja, do seu aparecimento até a senescência. 
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Figura – 1. Adaptação do diagrama de Chapman &Lemaire (1993), por Sbrissia& Da Silva 

(2001). Relação entre as principais características morfogênicas e estruturais em dossel de 

gramíneas tropicais na fase vegetativa. 

   

A taxa de aparecimento de folhas (TApF) tem papel central na morfogênese, devido a sua 

influência direta sobre os componentes da estrutura do pasto (Lemaire& Chapman, 1996), outra 

relação estabelecida a partir TApF é com a densidade populacional de perfilhos, o que determina 

o potencial de perfilhamento de cada genótipo, pois a cada folha formada há chance do 

surgimento de um novo perfilho. Por esse motivo a TApF pode ser utilizada no processo de 

seleção de cultivares, tornando-se atributo preciso no que se refere ao processo da adaptação da 

planta ao ambiente e ao efeito exercido sobre ele, seja corte ou pastejo.  

A taxa de alongamento de folhas (TAlF) é resultado das modificações que resultam no 

comprimento final das folhas e uma maneira de associar essa variável ao processo de seleção de 

cultivares seria através da estimativa do potencial de produção, ou como indicativo de 

plasticidade em ensaios experimentais regionais, isso quando associada com a taxa de 

alongamento de folhas. O crescimento das folhas de gramíneas ocorre na sua região basal que é 

completamente encoberta pelas bainhas das folhas mais velhas (Kemp, 1980). 

Cada primórdio foliar origina um fitômero constituído de lâmina e bainha foliar, entrenó, 

nó e gema (Wilhelm &McMaster, 1995). A produção de folhas num perfilho é um processo 

contínuo, em que cada uma das folhas apresenta características próprias em seu ciclo de vida, 

como um período de expansão denominado de crescimento, seguida de uma fase onde há o 

máximo desempenho fotossintético, finalizando com a senescência e posterior morte caso não 

seja colhida. O número de folhas vivas é obtido a partir da duração de vida dessas, expresso como 

intervalos de aparecimento, em determinado momento para cada folha que senesceu surge uma 
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nova folha, esse mecanismo existe em decorrência do tempo limitado de vida da folha, que é 

determinado por características genéticas e influenciado por condições climáticas e de manejo 

(Hodgson, 1990). 

Dentro desse contexto as folhas são formadas a partir do desenvolvimento de primórdios 

foliares que surgem a partir do desenvolvimento celular seguido de diferenciação até a formação 

de pequenas projeções, alternadamente de cada lado da superfície do domo apical (Langer, 1971). 

Nos estádios iniciais, muitos dos compostos solúveis podem ser remobilizados para uso em 

outras partes da planta, no entanto a maior parte deles acaba sendo utilizada para a respiração da 

folha. Dessa maneira, a produção vegetal é um processo natural no qual a programação da planta 

é regulada em grande parte pelas estações meteorológicas ao longo do ano. A senescência surge 

nesses eventos sucessivos como consequência da limitada longevidade da folha após esses 

períodos, onde ocorrem fenômenos fisiológicos que resultam no processo de senescência 

(Hodgson, 1990). A partir daí as folhas tendem a perder clorofila, RNA e proteínas, inclusive 

enzimas (Salisbury& Ross, 1992), sendo possível identificar visualmente a mudança de 

coloração do tecido foliar para tons amarelados e, posteriormente, amarronzados e enegrecidos. 

Quando as folhas estão em crescimento, ou seja, quando as plantas do dossel estão em 

crescimento vegetativo, a morfogênese pode ser descrita por três características básicas: o 

aparecimento de folhas, alongamento de folhas e duração de vida delas (Chapman &Lemaire, 

1993), essas variáveis em conjunto representam as principais características avaliadas em 

experimentos que estudam morfogênese de plantas, e dentre outras coisas investigam o 

comportamento e o intervalo de tempo necessário para as plantas desempenharem mecanismos 

de resposta ao estresse ocasionado pela desfolha, seja ela mecânica ou oriunda do pastejo. 

Esse mecanismo é entendido como um meio que assegura o restabelecimento e manutenção 

dos padrões de crescimento. Por meio de mecanismos fisiológicos, a planta disponibilizará 

respostas que permitem o desenvolvimento de um mecanismo plástico que proporciona 

adaptações ao pastejo e mudanças estacionais na estrutura do dossel (Matthew et al., 1999) 

A duração de vida da folha (DVF) compreende o período no qual há acúmulo de folhas no 

perfilho sem que seja detectada qualquer perda por senescência (Agnusdei, 2000). Uma vez 

atingido esse período, começa a ocorrer a senescência nas primeiras folhas produzidas. A 

senescência de folhas é um processo que implica perda de atividade metabólica e pode ser 

influenciado pelo ambiente, estádio de desenvolvimento da planta e características inerentes a 

própria espécie forrageira (Almeida et al., 1997). A DVF corresponde ao ponto de equilíbrio 

entre os processos de crescimento e senescência foliar (Nabinger, 1997), o elo que une a DVF e 

a avaliação das cultivares forrageiras é a obtenção de uma frequência ideal de desfolhação das 
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plantas, servindo esse dado como referência para o planejamento nos programas de avaliação de 

cultivares forrageiras. 

Outro atributo de grande importância no estudo e seleção de plantas é o alongamento do 

colmo, que pode interferir de maneira significativa na estrutura do pasto e no equilíbrio do 

processo de competição por luz. Colmos elevados projetam a folha para o topo do dossel, as 

folhas que permanecem mais próximas ao solo têm a capacidade de receber luz reduzida e tendem 

a ser prejudicadas nesse sentido. Ainda com referência à modificação no diagrama de Chapman 

& Lamaire (1993), é possível visualizar que os estudos que seguiram a partir de então passaram 

a avaliar o alongamento do colmo como atributo importante relacionado à avaliação da estrutura 

do dossel forrageiro. 

As interações que ocorrem dentro do ecossistema de produção forrageira contribuem para 

que as plantas desenvolvam mecanismos de adaptação em resposta aos diversos fatores oriundos 

do meio. Nabinger (1997) destaca a importância de considerar que alguns desses fatores são 

passíveis de controle, como a disponibilidade de água e nutrientes, por exemplo; enquanto outros 

não podem ser controlados, a exemplo da temperatura, radiação solar e precipitação. Assim, a 

capacidade produtiva das plantas finda por ser limitada pela ação dos fatores não controláveis, e 

o conhecimento dos efeitos desses fatores sobre as respostas das plantas é requisito essencial para 

o desenvolvimento de qualquer estratégia de produção forrageira (Nabinger, 1997). 

Dentro desses mecanismos de ação e resposta, o perfilho é uma unidade básica onde o 

desenvolvimento morfológico está baseado na sucessiva diferenciação de fitômeros em 

diferentes estádios de desenvolvimento, iniciando o seu crescimento no meristema apical 

(Valentine& Matthew, 1999). O fitômero é formado basicamente por uma folha que compreende 

uma lâmina e uma bainha, um nó e entrenó com sua respectiva gema (Nelson, 2000). Para essa 

definição clássica do perfilho alguns autores sugerem que as raízes, pela importância que 

desempenham na planta, devem compor a estrutura e fazer parte da definição do fitômero 

(Matthew et al., 1999; Nascimento Júnior & Adese, 2004). 

As variáveis do dossel que apresentam uma maior consistência sobre a produção de 

forragem são a altura e o índice de área foliar (Hodgson, 1990); esse mesmo autor considera que, 

se tratando de gramíneas forrageiras de porte baixo e com alto potencial de perfilhamento, em 

um valor de IAF chamado “ótimo” (IAF ótimo) a interceptação de aproximadamente toda a luz 

incidente com um mínimo de auto sombreamento proporcionaria o máximo valor de taxa de 

crescimento da cultura. Com o aumento no índice de área foliar ocorre um aumento na 

interceptação de luz e na eficiência de uso da radiação fotossinteticamente ativa. 
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A arquitetura do dossel forrageiro é definida por características morfogênicas onde as 

inter-relações com os demais fatores do meio ambiente definem as características estruturais do 

dossel. Dessa maneira, pastejos iniciados quando há interceptação de 95% da luz incidente pelo 

dossel forrageiro são responsáveis por resultar em uma maior proporção de folhas em relação a 

colmos. Estas, por sua vez, determinam o IAF, a principal variável estrutural dos dosséis e que 

possui alta correlação com respostas, tanto de plantas como de animais, em ambientes de 

pastagem (Lemaire, 2001).  

Os perfilhos são agrupados dentro da comunidade vegetal em diferentes estágios de 

desenvolvimento, idades e tamanhos. Durante o seu desenvolvimento uma série de processos 

ocorre havendo a diferenciação de folhas, colmo verdadeiro, gema axilar e sistema radicular, tal 

fato o caracteriza como sendo uma série coordenada de fitômeros em distintos estágios de 

desenvolvimento, em que cada um desses é mais avançado que o anterior (Matthew et al., 2000). 

Com relação à origem, existem dois grupos de perfilhos: os basilares, que se originam da base 

da planta e possuem o seu próprio sistema radicular; e os axilares, que surgem a partir de nós 

superiores dos colmos basais e não desenvolvem sistema radicular independente.  

 O conjunto de perfilhos (densidade populacional) assume grande importância, pois está 

associada a outras características estruturais da pastagem, como o número de folhas por perfilho 

e o tamanho da folha (Rodrigues et al., 2014). Os quais são determinantes importantes do índice 

de área foliar (IAF) (Chapman & Lamaire, 1993), medido em m2 de área do solo pela cobertura 

vegetal em m-2. A partir dessas informações há geração de informações relacionadas à 

composição morfológica do relvado permitindo maior ou menor acúmulo de forragem em 

diferentes épocas do ano (Matthew et al., 2002). Um sinal para a ativação das gemas para o 

perfilhamento é a qualidade da luz incidente, que sofre influência pela época do ano e, quando 

somada a outros fatores, promovem diferenças da densidade populacional de perfilhos em 

diferentes períodos (Fagundes et al., 2006).  

Algumas citações mais clássicas colocam a qualidade da luz e a reduzida relação dos 

comprimentos de onda em tons específicos como principal fator de inibição do perfilhamento 

(Deregibus et al., 1983). A importância da qualidade da luz para a densidade populacional de 

perfilhos (DPP) foi observada por Galzerano et al. (2013), que avaliariam os efeitos de índices 

de área foliar residual sobre as características morfogênicas e estruturais do capim-xaraés sob 

pastejo.Os autores constaram que a DPP aumentou linearmente do ano um para o ano dois 

passando de 501,64 perfilhos por m2 para valores que variaram entre 606,32 e 1006,00 perfilhos 

por m2, sendo o resultado justificado pelo baixo índice de área foliar do pasto, que resultou na 

ativação das gemas da planta pela luz incidente com formação de novos perfilhos.  
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2.4 ACÚMULO DE FORRAGEM  

Após o corte ou pastejo as plantas entram em um processo de restabelecimento por meio 

da manutenção dos padrões de crescimento onde todos os recursos disponíveis devem ser 

utilizados de forma racional para se garantir, num primeiro momento, a formação de novos 

tecidos fotossintetizantes (Briske, 1996). Crescimento e senescência atuam em perfilhos 

individuais, porém quando são avaliados como um todo determinam a produção da comunidade 

vegetal (Da Silva & Pedreira, 1997). O meio para a formação e desenvolvimento de folhas é 

indispensável para o crescimento vegetal, dado o papel das folhas na fotossíntese, ponto de 

partida para a formação de novos tecidos. 

Levando em consideração os efeitos fisiológicos ocorridos em nível de planta, o acúmulo 

de forragem é entendido quando tem seus efeitos extrapolados por área (hectare) para que o 

entendimento seja mais amplo e a visualização mais clara. A definição de acúmulo de forragem 

foi determinada por Hodgson (1981) como um processo dinâmico que resulta do balanço entre o 

crescimento e senescência/decomposição dos tecidos. No caso de plantas experimentadas sem o 

animal esse processo pode ser entendido como o balanço do acúmulo de forragem entre o 

crescimento até o corte, ou seja, tudo o que foi produzido de forragem ao longo de um intervalo 

de tempo. 

Assim, os determinantes do acúmulo de forragem (crescimento e senescência) aliados aos 

padrões de desfolhação (corte ou pastejo), desencadeiam a estrutura do dossel forrageiro. O 

acúmulo de fitômeros e o grau de desenvolvimento individual (expansão foliar, alongamento e 

espessamento dos nós e entrenós) resultam no acúmulo de biomassa em um colmo. As primeiras 

e mais importantes estruturas a serem formadas em um fitômero são os primórdios foliares. Nesse 

processo, a região meristemática subdivide-se até ocorrer a diferenciação da lígula (Nascimento 

Jr &Adese, 2004). 

A recuperação após a desfolhação apresenta duas fases distintas: uma de curto prazo, em 

que nota-se uma adaptação fisiológica devido a uma restrição no suprimento de carbono para o 

crescimento, resultante da remoção de tecidos fotossintetizantes; e uma de longo prazo, em que, 

dada a duração e intensidade do estresse imposto, os mecanismos de curto prazo são incapazes 

de, sozinhos, restabelecerem um balanço positivo de energia na planta. Essas alterações 

morfológicas constituem uma importante parte da resistência das plantas ao pastejo, 

particularmente ligadas aos mecanismos de preterimento ou escape, os quais visam assegurar a 

rebrotação e a perenidade por meio da redução da probabilidade e da intensidade da desfolhação 

sofrida pelas plantas forrageiras (Briske, 1996). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 LOCAL E PERÍODO EXPERIMENTAL 

O experimento foi realizado na área experimental do Grupo de Estudos em Forragicultura 

(GEFOR), situado na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, pertencente à 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN em Macaíba, RN. A área está situada a 

5°.53’35.12” de latitude sul,  35°21’47.03” de longitude oeste e altitude média de 11 m acima do 

nível do mar. 

O período experimental foi de 10/04/2016 a 01/04/2017, dividido em períodos de 

avaliações de acordo com as estações do ano e o regime de precipitação da região, que 

compreendeu aos seguintes intervalos de tempo: 

- Águas 1: 09/09/2016 a 28/10/2016 

- Seca: 28/10/2016 a 09/02/2017 

- Águas 2: 09/02/2017 a 01/04/2017 

 

3.2 CLIMA E MONITORAMENTO CLIMÁTICO 

O clima da região, de acordo com a classificação climática de Thornthwaite (1948), é 

sub-úmido seco, com excedente hídrico de maio a agosto. As médias de temperaturas mínima, 

média e máxima foram obtidas no banco de dados do INMET – Instituto Nacional de 

Meteorologia. A precipitação mensal ocorrida foi monitorada por pluviômetro do tipo Ville de 

Paris em aço inox, instalado no local do experimento (Figura 1). 

 

 

Figura 02 – Precipitação, e temperaturas máxima, média e mínima em três épocas de avaliação 

durante o período experimental. 
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Figura 03 – Déficit e excesso de água no solo durante o período experimental. 

 

3.3 SOLO E ADUBAÇÃO 

 O solo da área é classificado como Neossolo Quartzarênico (EMBRAPA, 2018), que 

apresenta como características textura areia ou areia franca em todos os horizontes até, no 

mínimo, a profundidade de 150 cm a partir da superfície do solo ou até um contato lítico ou lítico 

fragmentário. São essencialmente quartzosos, tendo, nas frações areia grossa e areia fina, 95% 

ou mais de quartzo, calcedônia e opala e praticamente ausência de minerais primários alteráveis 

. Foram coletadas amostras de solo em duas profundidades, 0 a 20 e 20 a 40 cm, essas foram 

encaminhadas para o laboratório de solos e água da EMPARN – Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do RN para análise das características químicas (Tabela 2). Com base nos 

resultados das análises foram realizadas as aplicações de corretivos e fertilizantes. A área 

experimental foi mantida permanentemente livre de pragas e plantas. 

 Em abril de 2016 foi aplicado 500 kg/ha de calcário dolomítico, com o objetivo de corrigir 

o pH e elevar a capacidade de troca de cátions (CTC). Também foram aplicados 105 kg/ha de 

P2O5 (Super fosfato simples) e 164 kg/ha de K20 (cloreto de potássio). A adubação nitrogenada 

foi realizada na forma de sulfato de amônio, de forma parcelada, com uma aplicação 42 dias após 

a semeadura (50 kg/ha de N) e outra após o corte de uniformização (50 kg/ha de N), totalizando 

100 kg/ha de N. 
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Tabela 01 – Características químicas do solo da área experimental nas camadas de 0 a 20 e de 20 

a 40 cm de profundidade 

Camadas  
(cm) 

P K Na 
pH 

Ca Mg Al H+Al CTC 
V(%) 

Granulometria (%) 

---mg/dm3--- --------cmolc/dm3------- Areia Silte Argila 

0-20 18 63 20 6,6 3,1 0,2 0 1,2 4,4 27,0 84,6 4 11,4 
20-40 8 49 13 5,6 0,9 0,1 0 1,1 2,2 49,6 85,2 2 12,8 

 

  

3.4 PLANTAS FORRAGEIRAS E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

A área experimental foi de 750 m2, com 20 parcelas divididas em quatro blocos. A 

dimensão de cada parcela foi de 4,0 m² (2,0 m x 2,0 m). A área útil utilizada foi de 1,69 m² (1,3 

m x 1,3 m) e 0,70 m de cada extremidade como bordadura. A distância entre parcelas foi de 0,60 

m e entre blocos de 2,0 m. 

 A implantação das cultivares forrageiras ocorreu em abril de 2016. O preparo do solo foi 

realizado com grade aradora de discos tracionada por um trator, sendo feito revolvimento de uma 

camada de aproximadamente 15 cm de profundidade. 

 A semeadura foi feita a lanço, na profundidade entre um e dois centímetros. Para o 

cálculo da densidade de semeadura foi levada em consideração a recomendação para cada 

cultivar e o valor cultural (VC%) das sementes utilizadas. Para a compactação do solo foi 

utilizado um rolo feito com cano de PVC preenchido com areia, para aumentar o contato das 

sementes com o solo.  

O corte de uniformização foi realizado 110 dias depois da semeadura. A altura média das 

plantas depois do corte foi de 15 cm, essa medida foi mantida em todos os cortes subsequentes.  

As cultivares forrageiras avaliadas foram das espécies de Brachiaria brizantha cultivares 

Marandú, Paiaguás, Piatã e Xaraés e Brachiaria decumbens cultivar Basilisk. O delineamento 

experimental utilizado foi em blocos ao acaso com cinco tratamentos e quatro repetições 

(cultivares). 

 

3.5 AVALIAÇÕES 

3.5.1 CARACTERÍSTICAS MORFOGÊNICAS E ESTRUTURAIS 

No início de cada período de rebrota foram marcados três perfilhos em cada unidade 

experimental para o monitoramento das características morfogênicas e estruturais. Os perfilhos 
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foram identificados com fios coloridos distintos para facilitar a identificação visual. As 

avaliações foram realizadas a cada sete dias. Foram contados o número de folhas vivas por 

perfilho e, com auxílio de uma régua milímetrada (Figura 3), foram tomadas as seguintes medidas 

(cm): 

- Comprimento do colmo: medida do nível do solo até a lígula da primeira folha expandida; 

- Comprimento do perfilho estendido: medida do nível do solo até a ponta da última folha; 

- Comprimento de lâminas foliares: medida do ponto de inserção da folha no colmo até sua 

ponta, a lâmina foliar foi medida até sua completa expansão (aparecimento da lígula); 

A senescência foi identificada pelo amarelecimento do ápice na lâmina foliar, sendo 

considerada morta a folha que apresentou mais de 70% da sua lâmina em estágio senescente. 

Com os dados registrados nas planilhas foram calculadas as seguintes variáveis: 

- Comprimento final da folha (CFF): comprimento médio de todas as folhas presentes no 

perfilho, calculado pela diferença do tamanho final menos o inicial. 

- Filocrono (FIL): Inverso da taxa de aparecimento de folhas – dias. 

- Duração de vida de folhas (DVF): período de tempo entre o aparecimento de uma folha 

até sua morte. Foi estimada a partir da equação proposta por Lemaire& Chapman (1996): DVF 

= NFV x Filocrono (dias). 

- Taxa de aparecimento de folhas (TApF): número de folhas surgidas por perfilho dividido 

pelo número de dias do período de avaliação – folhas/perfilho/dia. 

- Taxa de alongamento de folhas (TAlF): somatório de todo alongamento da lâmina foliar 

por perfilho dividido pelo número de dias do período de avaliação – cm/perfilho/dia. 

- Taxa de senescência (TSeF): somatório de toda senescência da lâmina foliar dos perfilhos 

avaliados, obtido pela diferença do comprimento inicial da senescência menos o último registro 

de senescência realizado na folha.  

- Taxa de alongamento de colmos (TAlC): somatório de todo alongamento de 

colmo/pseudocolmo por perfilho, dividido pelo número de dias do período de avaliação – 

cm/perfilho/dia. 

- Número de folhas vivas (NFV): número médio de folhas em alongamento e alongadas 

por perfilho.  
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Figura 4 – Touceira marcada (A), Perfilho em avaliação (B), Avaliação de morfogênese (C). 

 

3.6 CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE PERFILHOS INDIVIDUAIS 

Em cada corte foram colhidos aleatoriamente três perfilhos representativos por parcela 

para serem pesados em balança de precisão para estimativa do peso verde (PV), esses foram 

identificados com etiquetas de papel enumeradas, acondicionados em sacos de papel (Figura 4) 

e levados a estufa de circulação forçada de ar a 55°C por 72 horas, quando foram retirados e 

novamente pesados para estimativa do peso seco (PS).O peso seco total foi calculado pela 

diferença entre ambos PS total = PV-PS.  

 

 

Figura 5 – Peso verde (A) e peso seco (B), de perfilhos realizados a cada corte amostral. 
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3.7 DENSIDADE POPULACIONAL DE PERFILHOS E DINÂMICA DO 

PERFILHAMENTO 

Os dados referentes à densidade populacional de perfilhos (DPP) foram obtidos por 

meio da contagem do número de perfilhos basilares e aéreos em uma área delimitada de cada 

parcela, foi utilizado um quadro de 0,09 m2. Para a escolha dos pontos de amostragem foi levado 

em consideração a condição média da parcela no momento da avaliação, essas áreas foram 

mantidas fixas durante o período de avaliação. A contagem dos perfilhos foi realizada a cada 

28 dias. Todos os dados foram convertidos para perfilhos/m2. 

Para avaliação do padrão demográfico de perfilhamento foram marcadas, ao acaso, três 

touceiras em cada unidade experimental (Figura 5). Na primeira avaliação todos os perfilhos de 

cada touceira foram marcados com fios de uma única cor, identificando-se a geração de 

perfilhos de referência. A cada avaliação o processo de marcação e contagem de perfilhos foi 

repetido, sendo os perfilhos novos marcados com fios coloridos de uma nova cor para 

identificar as novas gerações de perfilhos surgidos. 

Os perfilhos foram diferenciados a cada geração quanto à localização da gema de 

crescimento (perfilhos basilares e aéreos) e quanto ao estádio de desenvolvimento (perfilhos 

vegetativos e reprodutivos – com inflorescência visível). 

Os perfilhos mortos e em estádio reprodutivo, por geração, também foram 

contabilizados, para se calcular as taxas de aparecimento, mortalidade e sobrevivência 

(perfilhos/perfilho*dia). 

A partir desses dados foram calculadas as seguintes taxas: 

- Taxa de aparecimento (TApP): Nº de perfilhos novos (última geração marcada) / nº de 

perfilhos totais existentes (geração marcada anteriormente)*100; 

- Taxa de mortalidade (TMoP): Nº de perfilhos marcados anteriormente – perfilhos 

sobreviventes (contagem atual) / nº total de perfilhos na marcação anterior*100, 

- Taxa de sobrevivência (TxSob): calculado de acordo com a metodologia descrita por Bahmani 

et al. (2003), utilizando-se a expressão: P1/P0 = TSoP (1+ TApP). 
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Figura 6 - Área marcada para a contagem do número de perfilhos e evolução das gerações. 

3.8 INTERCEPTAÇÃO DE LUZ (IL) E ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR (IAF) 

A IL e o IAF foram estimados a cada sete dias e antes de cada corte, com o uso do aparelho 

analisador de dossel modelo – AccuPAR Linear PAR/LAI ceptometer, Model PAR –80 

(DECAGON Devices®). Em cada avaliação foram realizadas oito leituras aleatórias acima do 

dossel e oito ao nível do solo, em cada parcela experimental, no horário entre as 10 e 12 horas 

(Figura 6). Para calcular o percentual de interceptação de luz pelo dossel (%IL) utilizou-se a 

seguinte formula: % IL = 100% - (solo / acima x 100). O IAF foi obtido por leitura direta do 

aparelho.  

 

 

Figura 7 – Avaliação da interceptação de luz acima do dossel forrageiro (A) e ao nível do solo 

(B). 



31 

 

 

3.9 ALTURA DO DOSSEL FORRAGEIRO 

A altura do dossel (cm) foi avaliada com uma régua graduada em centímetros, a cada sete 

dias e antes de cada corte, foram medidos dez pontos aleatórios por parcela. A altura de cada 

ponto correspondeu à altura da curvatura média das folhas do dossel em torno da régua (Figura 

7).  

 

Figura 8 - Avaliação da altura na média de curvatura das folhas 

 

3.10 MASSA DE FORRAGEM E COMPONENTES MORFOLÓGICOS 

A massa total de forragem foi estimada por meio do corte da forragem, para isso foi 

utilizado um quadrado 1,0 m² de área que serviu como base para que toda a forragem do seu 

interior fosse cortada a altura de 15 centímetros a partir do nível do solo. Após a eliminação das 

bordaduras a forragem da área útil foi cortada e pesada individualmente para estimativa do peso 

verde total. Em seguida, foi retirada uma sub-amostra que foi pesada para determinação do peso 

verde, e levada à estufa de circulação forçada de ar a 55°C por 72 horas para determinação da 

matéria seca. 

O restante da amostra foi destinado a separação dos constituintes morfológicos nas 

seguintes frações: lâmina foliar, colmo (colmo+bainha) e material morto. Esses componentes 

foram colocados na estufa de ventilação forçada a 55ºC por 72 horas. De posse da informação 

do peso seco de cada fração da amostra, foi estimada a massa e percentagem de matéria seca, e 

cálculos da percentagem e massa de lâminas foliares, colmos e material morto e as relações 

folha:colmo e vivo:morto. 

Os valores de massa de forragem foram convertidos para kg/ha de MS e os componentes 

morfológicos expressos como porcentagem (%) da massa de forragem de cada componente. 

A taxa de acúmulo de forragem foi calculada pela divisão da massa de forragem (estimada pelo 

corte da forragem contida no interior de um quadro de metal de 1m2) determinada no final de 
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cada época de avaliação pelo número de dias do período. As taxas de acúmulo dos componentes 

morfológicos nas frações folha, colmo e material morto foram calculadas de maneira análoga a 

taxa de acúmulo de forragem, entretanto foram considerados os valores de cada constituinte na 

massa de forragem. 

  

3.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O delineamento foi em blocos ao acaso, com tratamentos arranjados em parcela 

subdividida, sendo as cultivares alocadas nas parcelas e os cortes nas subparcelas, As épocas 

do ano foram utilizadas como medidas repetidas no tempo. Os dados foram submetidos à 

análise de variância e o efeito das fontes de variação e suas interações verificadas pelo teste de 

Tukey a 5% de significância. Utilizou-se o seguinte modelo estatístico: Yijk = μ + Bi + Mj + αij 

+ Ck + (MC)jk + βijk, em que:  

Yijk = valor observado no bloco i, cultivar j corte k; 

 μ = efeito médio geral;  

Bi = efeito do bloco i, i = 1-4;  

Mj = efeito da cultivar j, j = Marandu, Paiaguás, Piatã, Xaraés e Basilisk;  

αij = efeito do erro aleatório atribuído à parcela;  

Ck = efeito da época de avaliação k, k = 1-(4);  

(MC)jk = efeito da interação entre a cultivar j e o corte k;  

βijk = efeito do erro aleatório atribuído à subparcela. 

Adicionalmente, efetuou-se a análise de agrupamento hierárquicos pelo método de 

Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean (UPGMA) utilizando-se, como medida 

de dissimilaridade, a distância euclidiana média. As análises foram feitas com auxílio do 

Programa R versão 3.3.1 (R Development Core Team, 2016). 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve interação cultivar x épocas de avaliação (P<0,05) para a taxa de alongamento de 

colmo - TAlC. Nas águas (2016 e 2017) o maior valor foi verificado nas cultivares Basilisk e 

Paiaguás, menor na Marandu e intermediário nas demais. O maior alongamento registrado nos 

capins Basilisk e Paiaguás pode ser explicado pelas características genéticas, essa forrageiras 

concentram maior parte do seu crescimento no alongamento do colmo, em comparação as folhas. 

Fagundes et al., (2005), destacaram que a participação do componente colmo da B. decumbens 

na taxa de acúmulo líquido de forragem foi de 62%, destacando que porção representativa do 

potencial de produção dessa forrageira é proveniente da produção dessa estrutura.  



33 

 

Entre os períodos avaliados, as águas (2016 e 2017) concentraram maiores taxas de 

acúmulo de colmo em relação ao seco. Essa variação é explicada pelas maiores precipitações 

registradas, condição que favoreceu a renovação de tecidos. 

Não houve diferença entre cultivares (P>0,05) para a taxa de aparecimento de folhas - 

TApF, filocrono, taxa de senescência de folhas - TSeF e duração de vida da folha - DVF (Tabela 

02). A ausência de diferença nas avaliações entre cultivares de Brachiaria foi destacada por 

Martuscello et al., (2011), que investigaram o efeito de diferentes doses de nitrogênio; e por 

Almeida et al., (2011) que avaliaram a diversidade genética entre cultivares e híbridos de 

Brachiaria spp. e Panicum maximum utilizando marcadores moleculares, que destacaram 

similaridade entre características genética nas cultivares de Brachiaria justificada pela igualdade 

de grupos parentais que as originaram. 

Houve efeito da cultivar (P<0,05) para as taxa de alongamento de folhas – TalF, e 

comprimento final da folha - CFF. Os maiores valores foram registrados nas cultivares Xaraés, 

menores na Basilisk e Piatã e intermediários nas demais. Foi observado que com o aumento das 

chuvas, houve um intenso processo de recuperação da área foliar do dossel no capim-xaraés. Essa 

característica demonstra potencialidade para uso nas condições que foi avaliado, e evidencia 

como genótipo mais produtivo, resultados semelhantes foram relatados por Lara e Pedreira 

(2011). Segundo Martuscello et al., (2011), a taxa de alongamento foliar é uma medida de grande 

importância na análise de fluxo de tecidos das plantas e tem relação direta com o rendimento 

forrageiro.  

Também foi verificado efeito da cultivar (P<0,05) para o número de folhas vivas - NFV. O 

maior NFV foi observado na cultivar Basilisk menor na Xaraés e intermediária nas demais. O 

menor NFV no capim-xaraés é consequência da maior renovação dos tecidos ocasionado pela 

maior taxa de alongamento foliar. Contrariamente o maior valor observado no capim-basilisk, é 

resultado da diferença que há entre os genótipos de Brachiaria brizantha e B. decumbens, que 

apresenta internódios mais curtos e maior predisposição para maior número de folhas por 

perfilho.  

O estresse hídrico dificulta o crescimento, o desenvolvimento e, em alguns casos, causam 

a morte das plantas forrageiras. Foi observado, que na época seca ocorreu redução em todas as 

características morfogênicas avaliadas (Tabela 03). Além disso, as propriedades físicas do solo 

podem ter influenciado esses resultados, uma vez que os Neossolos do tipo Quartzarênico 

apresentam textura de areia ou areia franca em todos os seus horizontes, favorecendo o processo 

de escoamento da água (EMBRAPA, 2018) por serem pouco densos. De acordo com Spera et 
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al., (2004) a densidade do solo é um dos atributos usados para avaliação do estado estrutural do 

solo, e de grande importância para os estudos agronômicos. 

 

TABELA 02 - Variáveis morfogênicas de diferentes cultivares do gênero Brachiaria avaliadas 

no nordeste brasileiro 

 Basilisk Marandu Paiaguás Piatã Xaraés EPM Valor P 

TApF 0,08a 0,07a 0,08a 0,05a 0,07a 0,00 0,1870 
TSeF 0,66a 0,64a 0,75a 0,72a 0,77a 0,07 0,1851 
FIL 16,36a 17,60a 14,42a 20,66a 18,90a 0,14 0,1150 
DVF 80,96a 68,58a 61,69a 82,79a 67,40a 0,36 0,1451 
TAlF 1,64b 2,06ab 2,46ab 1,90b 3,19a 0,05 0,0112 
CFF 25,63b 35,54ab 45,37ab 23,05b 46,09a 0,31 0,0038 
NFV 4,80a 3,84ab 4,23ab 3,79ab 3,48b 0,06 0,0085 

Taxa de aparecimento de folhas (TApF, folhas/perfilho.dia), Taxa de alongamento de folha 

(TAlF, cm/perfilho.dia), Taxa de senescência de folha (TSeF, cm/perfilho.dia), comprimento 

final da folha (CFF, cm/perfilho.dia) Filocrono (FIL), Número de folhas vivas (NFV, 

folhas/perfilho), duração de vida da folha (DVF, dias). Médias seguidas de letras distintas 

diferem (P<0,05) pelo teste de Tukey. EPM: erro padrão médio. 

   

 Foram verificados efeito da época de avaliação para as TApF e TSeF (P<0,05). Na época 

seca houve redução na TApF e maior TSeF, ocasionados possivelmente pela redução na 

fotossíntese. Além disso, o solo arenoso é caracterizado predominantemente por possuir maior 

porosidade, essa característica de acordo com Ferreira et al., (2010) desencadeia maiores taxas 

de infiltração da água no solo, devido maior porosidade total, que de maneira geral contribuiu 

para aumentar os efeitos sofridos pelas plantas no período seco. 

 Houve efeito da época para a taxa de alongamento de folha (P<0,05), o menor valor foi 

registrado na época seca, seguido das águas de 2016 e maior nas águas de 2017. O período seco 

durou aproximadamente 112 dias, quase quatro vezes maior que a época das águas de 2017, e a 

principal consequência desse período é a diminuição do teor de água na célula em decorrência 

da escassez de água (Figura 03). A maior TAlF verificada nas águas de 2017 surpreende, pois a 

recuperação de plantas após o déficit hídrico geralmente é lenta devido ao período de restrição, 

entretanto as maiores taxas de excesso hídrico foram registradas nessa época (Figura 02).  

 Duque et al., (2013) destacaram que com a diminuição no teor de água no solo, há 

diminuição no volume hídrico na célula da planta, e com isso ocorre redução no turgor celular, 

desencadeando queda acentuada na taxa de expansão da folha e na taxa geral de crescimento da 

planta. Em geral, a recuperação de plantas após um período de déficit hídrico e sobrevivência à 
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seca tem sido pouco caracterizada por experimentos anteriores com gramíneas forrageiras 

tropicais (Beloni et al., 2017). 

 Esse reflexo também foi observado no número de folhas vivas - NFV. Houve efeito de 

época para o NFV (P<0,05). O período seco registrou aproximadamente metade do número de 

folhas vivas quando comparado as águas de 2016 e 2017, respectivamente. O aumento da 

senescência foi menor no início do período e aumentou com o decorrer do tempo, e isso pode ser 

justificado pelo leve aumento na temperatura, comum em regiões tropicais nessa época. Em 

plantas C4 sob déficit hídrico, a taxa fotossintética diminui com o teor relativo de água na folha 

e com o potencial hídrico (Parry et al., 2007). A redução no número de folhas vivas é 

frequentemente relacionada ao comprometimento dos processos fotoquímicos em plantas, 

entretanto ainda não está claro na literatura se a fotossíntese é limitada pelo déficit hídrico através 

da restrição do suprimento de CO2 ao metabolismo que ocorre no estômato (Chaves et al., 2011), 

ou pelo comprometimento de outros processos que diminuem o seu potencial e que está 

relacionado a uma limitação do tipo não estomática. 

 A caracterização do perfil do solo onde as forrageiras serão introduzidas é importante, 

pois a retenção de água no solo está voltada a sua capacidade em armazenar essa água por 

determinado período. As forrageiras utilizam-se dessa água, e em regiões de clima tropical, o 

bioma semiárido é caracterizado pelo maior período de estiagem, com temperaturas elevadas que 

favorecem a evapotranspiração, o solo da área experimental é do tipo Neossolo Quartzarênico 

(EMBRAPA 2018). 

 Foi verificado efeito de época para o comprimento final da folha (P<0,05), os maiores 

valores foram registrados nas épocas das águas. As plantas respondem a mudança na quantidade 

de água disponível, as águas de 2017 duraram aproximadamente 63 dias com maior 

disponibilidade de água entre os demais. De acordo com Lopes et al., (2014) em condições 

desejadas de umidade no solo, a água é responsável pela manutenção da turgescência das células, 

contribuindo para redução na TSeF e maior taxa de alongamento foliar, essa última sendo 

extremamente sensível à disponibilidade de água. 

 O filocrono variou conforme estação do ano (P<0,05), os maiores valores foram 

verificados nas águas (2016 e 2017) e menor na seca. O maior período necessário para o 

aparecimento de duas folhas consecutivas durante o período seco evidência a situação 

desfavorável nas plantas submetidas a baixa precipitação. Nesse período, as forrageiras 

apresentaram média de 22 filocronos dias por folha por perfilho, o que correspondeu ao dobro 

do filocrono das águas (Tabela 03). Sbrissia & Da Silva (2008) comentam que a TApF e o 

filocrono dependem da TAlF e da distância que a lâmina foliar percorre desde sua emissão até 
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sua visualização acima do cartucho de folhas mais velhas. De modo que o aparecimento das 

folhas ocorre mais rapidamente nas épocas do ano que não há limitação dos fatores que 

estimulam o crescimento, fazendo com isso seja utilizando como estratégia de utilização nos 

sistemas de produção. 

 

TABELA 03 - Variáveis morfogênicas de diferentes cultivares do gênero Brachiaria avaliadas 

em diferentes épocas no nordeste brasileiro 

Variável Ág. 2016 Seca Ág. 2017 EPM Valor P 
TApF 0,06a 0,01b 0,06a 0,00 0,0001 
TSeF 0,58b 0,84a 0,59b 0,07 0,0324 
TAlF 2,92b 1,61c 3,10a 0,05 0,0001 
NFV 5,41a 2,81b 4,88c 0,06 0,0001 
CFF 40,5a 21,9b 39,3a 0,31 0,0003 

Filocrono 12,62b 25,56a 10,16b 0,14 0,0001 
DVF 24,1b 106,10a 28,19b 0,36 0,0001 

Taxa de aparecimento de folhas (TApF, folhas/perfilho.dia), Taxa de alongamento de folha 

(TAlF, cm/perfilho.dia), Taxa de senescência de folha (TSeF, cm/perfilho.dia), comprimento 

final da folha (CFF, cm/perfilho.dia) Filocrono (FIL), Número de folhas vivas (NFV, 

folhas/perfilho), duração de vida da folha (DVF, dias). Médias seguidas de letras distintas 

diferem (P<0,05) pelo teste de Tukey. EPM: erro padrão médio. 

 

 Houve efeito da época de avaliação para a duração de vida das folhas (P<0,05). A maior 

duração de vida da folha foi observada no período seco e a menor na época das águas. Esse 

resultado é justificado pela menor taxa de aparecimento e alongamento verificado na época seca 

que contribuiu para que as folhas durassem mais tempo devido a economia de reservas na planta 

ocasionada pela limitação. Lopes et al., (2014) destacaram que em condições desejadas de 

umidade no solo, a água é responsável pela manutenção da turgescência das células, contribuindo 

para uma alta taxa fotossintética e alta taxa de alongamento foliar, essa última sendo 

extremamente sensível à disponibilidade de água. 

 Houve interação cultivar x épocas de avaliação (P<0,05) para a taxa de acúmulo de colmo. 

Nas águas de 2016 o maior valor foi verificado na cultivar Basilisk, menor na Marandu e 

Paiaguás e intermediário nas demais. Nas demais épocas avaliadas não foi registrada diferença 

entre as cultivares. Entre os períodos avaliados, as águas (2016 e 2017) concentraram maiores 

taxas de acúmulo de colmo em relação ao seco. A maior taxa de acúmulo do colmo no capim-

basilisk nas águas de 2016 pode ser explicado pela maior TAlC registrados nesse período.  
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 Esse resultado também pode ser explicado pela maior competição por luz entre perfilhos, 

o capim-basilisk apresentou maior facilidade para o tombamento (acamamento). Nessa condição, 

de acordo com Lemaire, (2001) a planta prioriza a alocação do carbono no alongamento dos 

entrenós, para posicionar a nova área foliar nas camadas menos sombreadas do dossel. Pode-se 

assim inferir que entre as cultivares, a Basilisk apresentou maiores taxas de acúmulo de colmo 

que são relacionadas a características de menor qualidade nutricional. 

 Houve efeito da cultivar (P<0,05) para a massa de forragem total - MFT, taxa de acúmulo 

de forragem – TAF, e taxa de acúmulo de lâminas foliares – TALF (Tabela 04). Maiores valores 

foram registrados nas cultivares Basilisk e Xaraés e menores nas demais. A similaridade nessas 

características entre os capins Basilisk e Xaraés pode estar relacionado ao fato do capim-xaraés 

possuir porte mais elevado quando comparado as demais cultivares de Brachiaria brizantha 

avaliadas. Essa forrageira apresentou perfilhos mais cumpridos (P<0,05), de acordo com o 

observado na (Figura 09), e também mais pesados (P<0,05), condição que ajuda a justificar a 

superioridade dessas variáveis produtivas.  

  

TABELA 04 - Características produtivas de diferentes cultivares do gênero Brachiaria avaliadas 

no nordeste brasileiro 

 Basilisk Marandu Paiaguás Piatã Xaraés EPM Valor P 

MFT /ha 5415,56a 3075,22b 2818,95b 3653,72b 4678,51a 4,15 0,0312 

TAF 90,71a 51,28b 59,61b 46,60b 82,77a 0,28 0,0419 

TALF 33,60a 30,36ab 20,96b 29,48ab 42,34a 0,22 0,0096 

TAMM 8,31a 7,43a 8,65a 7,09a 8,02a 0,19 0,3851 

% LF 48,22c 56,59b 49,78c 54,00bc 61,54a 1,39 0,0001 

% COL 37,71a 27,83b 30,99b 30,80b 26,24b 1,37 0,0008 

% MM 14,05b 15,57ab 19,21a 15,18ab 12,20b 0,93 0,0026 

Rel F/C 1.39c 2.20b 1.68bc 1.81bc 2.63a 0,05 0,0430 

Rel V/M 6.73ab 5.83b 4.88b 6.96ab 9.08a 0,08 0,0024 

Massa de forragem total (MFT, kg.ha-1 de MS), taxa de acúmulo de forragem (TAF, kg.ha-1. 

dia de MS), taxa de acúmulo de lâminas foliares (TALF - kg.ha-1.dia de MS), taxa de acúmulo 

de material morto (TAMM - kg.ha-1.dia de MS), ( porcentagem de lâminas foliares (% LF), 

porcentagem de colmo (% COL), porcentagem de material morto (% MM), relação folha/colmo 

(Rel F/C) e relação vivo/morto (Rel V/M). Médias seguidas de letras distintas diferem (P<0,05) 

pelo teste de Tukey. EPM: erro padrão médio. 
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Essa afirmação pode ser reforçada pelo relato de Silveira et al., (2010), que compararam 

as características estruturais de forrageiras tropicais e destacaram semelhança no grupo de 

forrageiras formada por Tanzânia, Mombaça e Xaraés. Por outro lado, a falta de variação para 

essas características entre as cultivares Piatã, Marandu e Paiaguás foram relatadas por Pezzopane 

et al., (2015), que avaliaram os genótipos em condições com e sem déficit hídrico, e destacaram 

que na seca o sistema radicular profundo se torna um mecanismo importante de adaptação, ou 

sobrevivência a estiagem.  

 

Figura 09 – Comprimento médio de perfilhos de cultivares de Brachiaria avaliados no semiárido 

brasileiro 

 

Não houve efeito da cultivar para a taxa de acúmulo de material morto (P>0,05). A taxa 

de acúmulo de material morto foi a característica que menos variou, evidenciando que o manejo 

adotado que priorizou o corte a 15 centímetros de altura conferiu padrões semelhantes de 

respostas para essa variável.  

 Houve efeito da cultivar (P<0,05) para o percentual de lâminas foliares % LF. O maior % 

LF foi verificado na cultivar Xaraés, que teve porte mais elevado quando comparado aos demais, 

caracterizando-o como forrageira que apresenta taxas mais aceleradas de crescimento e 

desenvolvimento, além dessas as variações observadas nas características morfogênicas como as 

maiores TAlF e CFF justificam esse resultado. Também foram verificados efeito da cultivar 

(P<0,05) para o percentual de colmo, com maior valor verificado no capim-basilisk, em 

decorrência da maior TAlC. Assim como efeito de cultivar (P<0,05) para o percentual de material 

morto com maior valor observado na cultivar Paiaguás.  
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 A menor Rel F/C (P<0,05) verificada no capim-basilisk é explicado pelo maior % COL 

observado. Pezzopane et al., (2015) chamou atenção para as variações entre B. brizantha e B. 

decumbens quando são submetidas a diferentes capacidades de campo, ou seja, quando todos os 

microporos do solo estão ocupados com água, que costuma ser reduzida nos Neossolos 

quatzarênicos (Costa et al., 2009), destacando que a massa seca de parte aérea de B. brizantha 

em solo mantido a 60% da capacidade de campo foi cerca de 30% menor que daquelas cultivadas 

em solo mantido a 80% da capacidade de campo, em comparação com a espécie B. decumbens.  

 

TABELA 05 - Características produtivas de diferentes cultivares do gênero Brachiaria avaliadas 

em diferentes épocas no nordeste brasileiro 

Variável Ág. 2016 Seca Ág. 2017 EPM Valor P 

MFT / ha 4229,69a 3309,10b 4533,32a 4,15 0,0020 

TAF 37,15a 18,06b 53,37a 0,28 0,0001 

TALF 29,13b 19,85c 45,66a 0,22 0,0001 

TAMM 4,45b 11,86a 6,20b 0,19 0,0001 

% LF 54,31a 53,58a 58,82a 1,39 0,4034 

% COL 30,30b 30,43b 34,79a 1,37 0,0020 

% MM 13,37b 17,42a 11,57b 0,93 0,0001 

Rel F/C 2,25a 1,59b 2,11a 0,20 0,0430 

Rel vivo/morto 7,97a 4,82b 8,36a 0,08 0,0001 

Massa de forragem total (MFT, kg.ha-1 de MS), taxa de acúmulo de forragem (TAF, kg.ha-1. 

dia de MS), taxa de acúmulo de lâminas foliares (TALF, kg.ha-1.dia de MS), taxa de acúmulo 

de material morto (TAMM - kg.ha-1.dia de MS) porcentagem de lâminas foliares (% LF), 

porcentagem de colmo (% COL), porcentagem de material morto (% MM), relação folha/colmo 

(Rel F/C) e relação vivo/morto (Rel V/M). Médias seguidas de letras distintas diferem (P<0,05) 

pelo teste de Tukey. EPM: erro padrão médio. 

 

Isso evidencia que os genótipos de Brachiaria brizantha estudados apresentam 

comportamento semelhante, com pouca variação quando submetidos a condição semelhante de 

manejo. Entre essas a Xaraés se destacou com maior variação nas características avaliadas, Lara 

e Pedreira (2011), trabalhando com diferentes cultivares de Brachiaria, constataram que o capim-

xaraés foi mais produtivo que o capim-marandu, nesse estudo foram verificadas maiores taxas 

tanto nas características morfogênicas quanto estruturais. A exemplo disso foram verificados 

efeitos de cultivar no capim-xaraés (P<0,05) na Rel V/M. isso pode ser justificado pelo maior % 
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LF. Essas variáveis têm sua importância evidenciada quando relacionadas ao processo de pastejo, 

por estarem diretamente relacionadas a maior acessibilidade do pasto e facilidade de colheita das 

folhas (Euclides et al., 2016). 

 A precipitação influenciou a dinâmica de acúmulo de massa, o período seco determinou 

redução em praticamente todas as características avaliadas (Tabela 05). A evapotranspiração 

média observada nesse estudo foi de 4 mm/dia, isso justifica o balanço hídrico negativo 

verificado durante quase todo o período experimental (Figura 03). Essas observações reforçam a 

necessidade de se estudar o comportamento das forrageiras nas diversas regiões agrícolas 

(Paulino et al.; 2011), pois, além das variações climáticas, houve diferentes respostas das 

forrageiras, não apenas no que diz respeito à qualidade, mas também à produção. Houve efeito 

da época de avaliação (P<0,05), para a MFT/ha, TAF, e TALF, % MM, Rel F/C e Rel vivo/morto 

com menores valores registrados na seca.  

 Esses resultados confirmam a acentuada estacionalidade de produção típica das 

forrageiras tropicais em regiões semiáridas, consequência da baixa precipitação pluviométrica 

comuns na época seca do Nordeste brasileiro. Essa variação foi responsável pelas mudanças 

ocorridas nas características morfogênicas como o observado na menor TApF, e maiores TSeF, 

Filocrono e DVF. A maior TAMM e % MM (P<0,05) observados no período seco são explicados 

pelas alterações na massa de forragem (folhas e colmos) que entram em senescência devido à 

falta de fatores que favorecem o crescimento.  

Entretanto, cabe ressaltar que esse período foi aproximadamente três vezes maior que o 

das águas e as TAF e TALF foram positivas. Mattos et al., (2005) justificaram que esse padrão 

de resposta, pode estar relacionado à menor sensibilidade dos estômatos presentes nas folhas das 

cultivares de Brachiaria, responsáveis por uma maior tolerância ao déficit hídrico. 

 Contrariamente, a ocorrência de chuva no final do período seco contribuiu para que não 

fosse verificada variação no percentual de folhas entre as épocas (P<0,05). O percentual de colmo 

foi maior nas águas de 2017 (P<0,05), desencadeado pelas maiores taxas de crescimento 

observadas que estimularam maior participação desse componente estrutural na massa de 

forragem total. 
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A  B  

C  D   

                            E    

Figura 10 - Padrões demográficos de perfilhos em cultivares de Brachiaria avaliados no semiárido 

brasileiro 

Não foi observado efeito da cultivar (P<0,05) para as taxas de aparecimento, taxa de 

mortalidade e taxa de sobrevivência de perfilhos, (Tabela 06). Da silva e Sbrissia et al. (2010), 

quando avaliaram o capim-marandu sob lotação contínua, afirmaram que quando a taxa de 

aparecimento é baixa, ocorre maior sobrevivência de perfilhos, o que mantém estável a população 

de plantas e garante sua persistência na área, entretanto, quando os fatores ambientais são mais 

favoráveis ao crescimento ocorre à relação inversa.  

Por essa razão, é possível compreender que o comportamento semelhante entre as cultivares, 

pode estar relacionada a estratégia de plasticidade fenotípica dessas forrageiras que mantiveram 
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padrões estáveis de perfilhamento ao longo das épocas avaliadas (Figura 10). Embora as taxas de 

aparecimento, mortalidade e sobrevivência sejam características determinadas geneticamente, a 

disponibilidade e distribuição dos fatores ambientais podem ter influenciado os padrões de 

renovação dos perfilhos no dossel forrageiro, desse modo é possível inferir que perfilhos apareceram 

e sobreviveram de acordo com mudanças ocorridas entre as épocas de avaliação. 

 

Tabela 06 - Taxa de aparecimento (TApP), Taxa de mortalidade (TMoP), Taxa de sobrevivência 

(TxSob), e densidade populacional de perfilhos (DPP), avaliadas em cultivares de Brachiaria       

Variáveis Basilisk Marandu Paiaguás Piatã Xaraés EPM 

TApP (Perf./dia) 0,007a 0,004a 0,006a 0,005a 0,006a 0,027 

TMoP (Perf./dia) 1,00a 1,00a 1,00a 1,00a 1,00a 0,14 

TxSob (Perf./dia) 0,99a 0,99a 0,99a 0,99a 0,99a 0,28 

DPP(Perf/m2) 381,70a 206,86b 232,24ab 276,63ab 215,19ab 25,70 

 

 Observou-se que os aumentos mais drásticos no número total de perfilhos foram 

observados nas épocas das águas. Durante a época seca, que compreendeu as avaliações 

correspondentes as gerações dois, três e quatro, não houve grande mudança entre a população de 

perfilhos por ser o período que registrou maior intervalo de tempo sem ocorrência de chuvas. A 

quarta geração apresentou menor número de perfilhos quando comparada as demais, devido 

ocorrências de maiores chuvas. 

A densidade populacional de perfilhos diferiu (P<0,05) entre as cultivares (Tabela 06). 

Maiores valores foram observados no capim-basilisk e menor no capim-marandu. A menor DPP 

observada no capim-marandu é semelhante à descrita por Lima et al. (2017), que contabilizaram 

241 e 254 perfilhos/m², para Marandu e Piatã, respectivamente, na mesma região deste estudo.  A 

densidade populacional de perfilhos em comunidades de plantas forrageiras é função do equilíbrio 

entre as taxas de aparecimento e morte de perfilhos (Lemaire 2009). Isso significa que o número de 

perfilhos vivos por unidade de área, é determinado pela relação entre a periodicidade de 

aparecimento de novos perfilhos e a longevidade dos mesmos.  

A análise dos dados pelo método multivariado permitiu a identificação de maior distância 

Euclidiana na cultivar Basilisk seguida da Xaraes e maior semelhança entre Marandu, Paiaguás e 

Piatã (Tabela 07). A maior distância da Basilisk para as demais pode ser explicada pelo fato de 

pertencerem a espécies diferentes. A Xaraés se destacou por apresentar relativa tolerância a seca e 

maior variação nas características que foi avaliada, a exemplo das maiores TAlF, CFF, %LF, Rel 

F/C, Rel V/M (Tabela 04), comprimento do perfilho (Figura 09), e peso de perfilhos. Geralmente 
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plantas de maior porte que produzem maiores taxas de alongamento foliar são caracterizadas pelo 

maior fluxo de tecidos respondendo com mais eficiência quando submetidas a fatores que estimulam 

o crescimento e desenvolvimento.  

 

Tabela 07 - Distância Euclidiana entre as cultivares de Brachiaria gerados pelo método estatístico 

multivariado  

   Basilisk Marandu Paiáguas Piatã Xaraés 

Basilisk  8.50 6.97 6.82 8.34 

Marandu 8.50  6.03 4.51 5.77 

Paiáguas 6.97 6.03  6.86 7.60 

Piatã 6.82 4.51 6.86  5.31 

Xaraés 8.34 5.77 7.60 5.31   

 

A exemplo disso, os resultados obtidos por Rodrigues et al., (2012) possibilitaram que o 

Xaraés fosse agrupado com Massai e Mombaça, justificando que isso aconteceu por serem 

forrageiras que mais priorizaram o desenvolvimento de massa, com valores elevados para a taxa 

de alongamento de folhas e do número de folhas vivas. 

 

 

Figura 11 – Dendograma de semelhança para as características morfogênicas e estruturais entre 

cultivares forrageiras de Brachiaria avaliadas no Nordeste Brasileiro 

 

  A similaridade entre os genótipos de Brachiaria brizantha cvs. Marandu e Piatã e 

Paiaguás indicam que quando introduzidas nos sistemas de produção podem ser manejadas de 

maneira semelhante. De acordo com Silveira et al., (2010) princípios gerais de manejo em grupos 
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de plantas com funcionalidade semelhante permitem inferências sobre requisitos potencialmente 

interessantes em plantas, tendo em conta os seus padrões de crescimento. 

 

5. CONCLUSÃO 

As taxas de acúmulo de forragem e dos componentes morfológicos seguiram variação 

estacional, sendo mais elevadas nas épocas de maior precipitação. As cultivares Xaraés e Basilisk 

mostraram maior produção de biomassa da parte aérea e melhores características qualitativas em 

relação as demais e são recomendadas para sistemas onde se prioriza maiores taxas de acúmulo de 

forragem no nordeste brasileiro. 
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