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Resumo: Buscou-se com este trabalho a avaliação do desenvolvimento morfofisiológico, estrutural e respostas de 

duas plantas forrageiras tropicais em manejadas em diferentes intervalos de corte. O experimento foi conduzido 

em casa de vegetação da Unifesspa Campus de Marabá. Sendo utilizados 30 vasos plásticos (5 dm-3) distribuídos 

em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x2 [cinco intervalos de corte (20, 30, 40, 50 e 60 

dias), e duas espécies forrageiras: Panicum maximum Jacq. cv. Mombaça e Urochloa brizantha (Hochst.) Stapf. 

cv. Marandu e três repetições. As características estudadas (comprimento de lamina foliar e perfilhos e densidade 

populacional de perfilhos). Conclui-se com o presente estudo que o capim Mombaça apresenta características 

produtivas mais desejáveis que o capim Marandu.   
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1. INTRODUÇÃO  

As forrageiras passaram por um intenso processo de melhoramento e adaptação, sendo 

deste modo, bastante produtivas quando utilizadas práticas de manejo adequadas. Todavia em 

geral os sistemas são mal manejados o que leva a degradação do meio e da fonte alimentar para 

o animal, resultando em baixos índices produtivo.   

O manejo das pastagens visa melhorar aspectos produtivos e nutricionais da forragem 

produzida, reduzindo as perdas e aumentando a eficiência. Assim faz-se necessário conhecer a 

fisiologia da planta e sua capacidade de adaptabilidade ao meio em que está. Um dos 

mecanismos de estudar as respostas da planta forrageira frente as condições de manejo em que 

está submetida é por meio de avaliações morfogênicas.  

O estudo da morfogênese, em pastagens, tem sido realizado com o intuito de 

acompanhar a dinâmica de aparecimento e morte de folhas e perfilhos, os quais constituem o 

produto básico da pastagem. Assim com a morfogênese, dá-se um sentido mais dinâmico à 

natureza das transformações na forma e estrutura das plantas ao longo do tempo, permitindo 

que diferentes fatores se integrem aos processos de crescimento e desenvolvimento 

(MARCELINO, et al., 2006).  

Assim buscou-se com este trabalho a avaliação do desenvolvimento morfofisiológico e 

estrutural de duas plantas forrageiras tropicais em diferentes idades de corte, visando otimizar 

e contribuir com os estudos disponíveis que baseiem estratégias de manejo que otimizem a 

produção forrageira.   

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi implantado e conduzido na casa de vegetação pertencente à 

Faculdade de Ciências Agrárias – Unifesspa – Campus de Marabá. Sendo utilizados como 

unidades experimentais vasos plásticos com 5 dm-3
 de capacidade volumétrica. O delineamento 

estatístico utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x2, com cinco épocas de 



corte (20, 30, 40, 50 e 60, DAU (dias após a uniformização)), duas cultivares de forrageiras: 

Panicum maximum cv. Mombaça e Urochloa brizantha cv. Marandu e três repetições, 

totalizando 30 unidades experimentais (vasos).   

Para análise das variáveis referentes ao estudo de crescimento das foram  mensurados: 

comprimento médio dos perfilhos; comprimento médio de folhas e número de Perfilhos.  

A partir dos resultados, foram calculadas as seguintes variáveis: Taxa de alongamento 

foliar (TAIF, cm perfilho-1 dia -1) – diferença entre os comprimentos finais das lâminas e seus 

comprimentos iniciais dividida pelo número de dias decorridos na avaliação; Taxa de 

alongamento de colmo (TAIC, cm perfilho-1 dia -1) – diferença entre os comprimentos finais 

dos colmos e seus comprimentos iniciais dividida pelo número de dias decorridos na avaliação.  

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de distribuição dos erros e 

homocedasticidade de variâncias, posteriormente, à análise de variância (α = 0,05) e quando 

significativo, foi utilizada análise de regressão para comparações entre intervalos de corte e 

teste F para o desdobramento do ensaio fatorial pela idade por espécie forrageira.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Descritivamente nota-se que houve variações na resposta das gramíneas para a altura 

média dos perfilhos nos intervalos de corte propostos. O ciclo de 60 dias apresentou uma maior 

variabilidade que os demais.  

Houve efeito da interação entre intervalos de corte e espécies para o tamanho médio dos 

perfilhos. Ao realizar o desdobramento da frequência de corte dentro das espécies forrageiras, 

constatou-se que a frequência de corte afetou tamanho médio do perfilho no capim Marandu de 

modo linear crescente, enquanto que no capim Mombaça não afetou o tamanho do perfilho. E 

ao avaliar o efeito de desdobramento das espécies forrageiras dentro de cada frequência de 

corte, houve efeito somente com frequência de 60 dias, sendo maior altura do perfilho para o 

capim Marandu (24,0 cm). Segundo Santos et al. (2004), em gramíneas tropicais, o manejo 

deve favorecer o controle (ou impedir) do florescimento, reduzindo o alongamento do colmo e, 

consequentemente, aumentando o valor nutritivo da forragem ofertada aos animais.  

Não houve efeito da interação frequência de corte e espécies forrageiras para a variável 

taxa de alongamento do colmo (TALC), todavia analisando os fatores isolados houve diferença 

para o intervalo de corte que teve um comportamento quadrático com ponto de mínima aos 61 

dias. E entre os capins o Marandu teve maior TALC (0,56 cm dia -1) que o capim Mombaça 

(0,50 cm dia -1).  

Tabela 1- Taxas de alongamento de colmo dos capins Marandu e Mombaça 

submetidos a diferentes intervalos de corte 

 

 

Espécies 

 Intervalo de cortes (dias)  Média  

20   30  40  50  60  

 Taxa de alongamento de colmo (cm dia-

1)  

 

Marandu  0,92  0,68  0,47  0,42  0,40  0,56 a  

Mombaça  0,81   0,59  0,46  0,38  0,26  0,50 b  

Média  0,86   0,64  0,46  0,40  0,33  A  

Aŷ= 1,48 – 0,04x +0,0003x2 (R2= 0,99; Ponto mínima = 61 dias); Letras minúsculas diferentes na coluna diferem 

pelo teste (Tukey a 5%). Fonte: Elaboração própria. 

Não houve efeito da interação frequência de corte e espécies forrageiras para a variável 

taxa de alongamento do colmo (TALC), todavia analisando os fatores isolados houve diferença 



para o intervalo de corte que teve um comportamento quadrático com ponto de mínima aos 

61dias. E entre os capins o Marandu teve maior TALC (0,56 cm dia -1) que o capim Mombaça 

(0,50 cm dia -1).  

Não houve efeito da interação frequência de corte e espécies forrageiras para o 

comprimento de folhas. Houve variação nas médias em função das frequências de corte.  

Não houve efeito da interação dos intervalos de corte e espécies forrageiras para o 

comprimento médio de folhas. Ao analisar os efeitos principais isolados, nota-se que houve 

efeito linear positivo para a frequência de corte sobre o comprimento médio das folhas.  

A forrageira Mombaça apresentou comprimento médio de laminas foliares superior ao 

Marandu com médias de 15,9 e 11,9 cm, respectivamente. O comprimento foliar é decorrente 

de interações complexas entre atributos genéticos de ambiente sobre os processos fisiológicos 

e características morfológicas (SILVA; PEDREIRA, 1997), dado aos resultados encontrados 

no presente estudo pode-se evidenciar que essa característica produtiva foi afetada tanto pelo 

ambiente (intervalos de corte) como pela diferença genética entre as espécies forrageiras. Estes 

resultados corroboram com os da literatura: Feitosa (2017) analisando as respostas agronômicas 

de Urochloa brizantha (Hochst) Stapf cv. Marandu e Panicum maximum cv. Mombaça 

constataram onde sob as condições de irrigação e adubação a proporção de lâmina foliar o 

Mombaça obteve uma proporção de lâmina foliar maior que o Marandu.   

As gramíneas tropicais têm como característica ter a sua taxa de alongamento foliar 

(TALF) afetada de forma variável pelos fatores de ambiente e de manejo. Avaliando a interação 

dos ciclos de corte e espécies forrageiras para esta variável verificou-se que não houve efeito. 

Em relação aos fatores isolados as maiores TALF foram constatadas em menores ciclos de corte 

e está diretamente relacionada com o tamanho final da folha ou seja, folhas de menor tamanho 

são associadas a valores elevados de TALF (MARCELINO et. al., 2006).   

Na variável densidade populacional de perfilhos, não houve efeito de interação, bem 

como dos efeitos principais.  

4. CONCLUSÃO  

Conclui-se com o presente estudo que o capim Mombaça apresenta características 

produtivas mais desejáveis que o capim Marandu, principalmente ao ser analisado o 

comprimento da lâmina foliar, que é a porção nutricionalmente de maior importância na planta.  
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