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RESUMO 

Esse trabalho foi conduzido para compreender os efeitos da altura inicial do pasto 
sobre o desenvolvimento da Brachiaria brizantha cv. Marandu (capim-marandu) 
durante o período de diferimento. O trabalho ocorreu de março a junho de 2014, na 
Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia, MG. Foram avaliados: um 
pasto de capim-marandu baixo (15 cm) e outro alto (45 cm) no início do período de 
diferimento, com três repetições e delineamento inteiramente casualizado. Durante o 
período de diferimento, a morfogênese dos perfilhos foi avaliada em dois ciclos de 
45 dias cada. O filocrono e a duração de vida folha foram maiores no final do que no 
inicio do período de diferimento. As taxas de alongamento foliar e de colmo 
apresentaram padrão de resposta contrário. No inicio do período de diferimento, o 
capim com 45 cm teve maiores taxas de alongamento e de senescência foliar e de 
alongamento de colmo do que aquele diferido com 15 cm. O pasto diferido com 45 
cm teve maior comprimento da lâmina foliar, em relação ao capim diferido com 15 
cm. Os números de folhas viva e morta foi maior no início do que no fim do período 
de diferimento em todos os pastos diferidos. O número de perfilhos reprodutivos no 
pasto diferido com 45 cm foi maior no fim do que no início do período de diferimento. 
A redução da altura inicial da B. brizantha cv. Marandu resulta em pasto diferido com 
estrutura favorável ao consumo animal. 
PALAVRAS-CHAVE:  Brachiaria brizantha, crescimento, pastejo diferido, perfilho, 
senescência 
 

MORPHOGENESIS OF DEFERRED MARANDU PALISADEGRASS WIT H 
VARIABLE HEIGHT 

 
ABSTRACT 

This study was conducted to understand the effects of sward height on development 
of Brachiaria brizantha cv. Marandu (palisade grass) during the deferred period. The 
work was from March to June 2014, on Universidade Federal de Uberlândia, 
Uberlândia, MG. The low (15 cm) and the high (45 cm) palisade grass pasture at the 
beginning of deferred period was evaluated, with three replications and completely 
randomized design. During the deferred period, morphogenesis of tillers was 
evaluated in two cycles of 45 days each. Phyllochron and leaf life span were higher 
at end than at beginning of deferred period. The rates of leaf and stem elongation 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
1353 

showed a contrary response. At beginning of deferred period, the grass with 45 cm 
had higher rates of leaf elongation, leaf senescence and stem elongation than that 
deferred with 15 cm. The deferred pasture with 45 cm had greater leaf length in 
relation to the deferred grass with 15 cm. The numbers of live and dead leaves was 
higher at beginning than at end of deferred period in all deferred pastures. The 
reproductive tiller number in pasture with 45 cm was higher at end than at beginning 
of deferred period. The reduction of initial height of B. brizantha cv. Marandu results 
in pasture with a favorable structure for animal consumption. 
KEYWORDS:  Brachiaria brizantha, growth, deferred grazing, tiller, senescence 
 

INTRODUÇÃO 
A maioria das plantas forrageiras tropicais apresentam maior crescimento no 

período denominado como “águas” e menor no “período de seca” (MORENO et al., 
2014). A baixa produtividade dos pastos na época da “seca”, aliada com o 
desconhecimento ou ausência de manejo adequado das pastagens pelo pecuarista, 
origina baixa ou, até mesmo, perda no desempenho dos animais nesse período. 
Mas existem estratégias de manejo da pastagem que podem ser adotadas para 
garantir alimento (pasto) ao rebanho neste período de seca e, com isso, é possível 
obter ganhos em desempenho animal. Dentre dessas estratégias, destaca-se o 
diferimento do uso de pastagens (SHIO et al., 2011). 

O diferimento do uso de pastagens consiste em excluir do pastejo determinada 
área de pastagem no final da estação de crescimento da planta forrageira (final do 
verão ou início do outono nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil), 
possibilitando, com isso, que se produza forragem para ser usada na entressafra 
(SANTOS et al., 2010). Porém, para se realizar o diferimento de pastagens de modo 
adequado, deve-se atentar para diversas estratégias de manejo. 

A altura inicial do pasto no início do período de diferimento é muito importante, 
porque sendo esta menor, o pasto receberá maior quantidade de luz até a base das 
plantas, estimulando o aparecimento de novos perfilhos vegetativos (SOUSA et al., 
2013) e de melhor valor nutritivo (SANTOS et al., 2010). Esses perfilhos, por serem 
mais jovens, podem apresentar menores taxas de alongamento de colmo e de 
senescência foliar durante o período de diferimento, o que contribuiria para a 
produção de pasto diferido com características estruturais adequadas para o 
consumo dos animais no inverno. 

Por outro lado, a maior altura do pasto no início do período de diferimento pode 
garantir maior massa de forragem para o inverno, mas esta pode apresentar muito 
colmo e tecidos mortos (VILELA et al., 2012), em razão das superiores taxas de 
crescimento de colmo e de senescência foliar que podem ocorrer durante o período 
de diferimento de pastos com maior altura inicial. Essas são respostas morfogênicas 
comuns em plantas altas (PAULA et al., 2012), condição em que o sombreamento 
no interior do dossel é maior. 

Para melhor compreensão dos efeitos da altura da planta no início do período 
de diferimento sobre as características do pasto, o estudo da morfogênese é 
adequado. A morfogênese pode ser definida como a dinâmica de geração (genesis) 
e expansão da forma da planta (morphos) no espaço (CHAPMAN & LEMAIRE, 
1993). Realmente, a morfogênese descreve o aparecimento e a expansão de novos 
órgãos e sua senescência, caracterizando os padrões de desenvolvimento das 
plantas forrageiras. 
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O estudo da morfogênese vem sendo utilizado para determinação de 
estratégias de manejo de pastagem e para a indicação de plantas forrageiras mais 
adequadas nas distintas condições ambientais. De fato, a compreensão do 
desenvolvimento dos órgãos das plantas forrageiras é premissa para a definição de 
estratégias racionais de manejo de pastagens (GOMIDE et al., 2006).  

Logo, com este trabalho, objetivou-se conhecer, de forma detalhada e por meio 
do estudo de morfogênese, como a altura inicial do pasto influencia o 
desenvolvimento da Brachiaria brizantha cv. Marandu durante o período de 
diferimento.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido de janeiro a junho de 2014 em pastagem 
subdividida em seis piquetes, cada um com 800 m², e estabelecida no ano de 2000 
com Brachiaria brizantha Stapf. cv. Marandu (capim-marandu), localizada na 
Fazenda Experimental Capim-branco, pertencente à Universidade Federal de 
Uberlândia, em Uberlândia, Minas Gerais. As coordenadas geográficas aproximadas 
do local do experimento são 18o30’ de latitude sul e 47o50’ de longitude oeste de 
Greenwich, e sua altitude é de  863  m.  A temperatura e precipitação média anual 
são de 22,3oC e 1.584 mm, respectivamente. O clima da região é tropical de altitude, 
com inverno ameno e seco e estação seca e  chuvosa  bem definida segundo a 
classificação de Köppen (1948). 

Os dados climáticos durante o período experimental foram monitorados na 
estação meteorológica localizada cerca de 200 m da área experimental. 
 
TABELA 1.  Médias mensais de temperaturas médias diárias, radiação solar média, 

precipitação e evapotranspiração mensais durante janeiro a junho de 
2014 
Temperatura média do ar 

(°C) Mês 
Média Mínima Máxima 

Radiação 
solar (MJ 

dia-1) 

Precipitação 
pluvial (mm) 

Evapotranspiração 
(mm) 

Janeiro 23,9 15,8 32,9 696,3 58,4 114,9 
Fevereiro 23,8 16,3 33,7 550,9 75,2 92,6 

Março 23,1 15,7 31,3 492,7 103,8 79,9 
Abril 22,4 13,3 31,3 498 67,6 80,2 
Maio 20,2 6,1 30,2 483,04 4,8 78,7 

Junho 20,1 9,8 29,9 426,7 0,56 71,2 
 
Antes da implementação do experimento, foram retiradas amostras de solo 

para análise do nível de fertilidade (Tabela 2). Com base nesses resultados, a 
adubação foi realizada ao fim da tarde e em cobertura, de acordo com as 
recomendações de CANTARUTTI et al. (1999) para um sistema de médio nível 
tecnológico. Em janeiro de 2014, foram aplicados 55 kg ha-1 de P2O5 (na forma de 
superfosfato simples) e 50 kg ha-1 de N (na forma de ureia). Outra aplicação de 70 
kg ha-1 de N ocorreu duas semanas antes do início do período de diferimento das 
pastagens.  
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TABELA 2.  Características químicas do solo, na camada de 0 a 20 cm, dos piquetes 
da área experimental. 

P meh1 K Ca2+ Mg2+ Al3+ H+Al SB t T V m Piquete pH 
H2O g dm-3 ------------------- cmolc/dm3 ------------------- -- % -- 

2 6,1 6,1 195 3,2 1,4 0 4,7 5,1 5,1 9,8 52 0 
3 6,2 4,4 266 3,3 1,7 0 3,8 5,7 5,7 9,5 60 0 
8 5,6 3,3 246 3,6 1,6 0 4,2 5,8 5,8 10 58 0 

10 6,0 3,0 250 2,9 1,5 0 3,4 5,0 5,0 8,4 60 0 
11 6,0 4,5 252 3,6 1,7 0 3,8 5,9 5,9 9,7 61 0 
13 5,9 3,3 312 4,3 1,8 0 3,4 6,9 6,9 10,3 67 0 

 
Desde o início de janeiro de 2014 até um mês antes do início do período de 

diferimento, o capim-marandu foi mantido com altura média de 30 cm. A 
manutenção das plantas na altura preconizada (30 cm) ocorreu por meio do 
monitoramento semanal da altura dos pastos, utilizando régua graduada para medir 
a distância desde à superfície do solo até as folhas vivas localizadas no estrato mais 
apical do pasto. Quando a altura média do pasto estava acima ou abaixo da 
preconizada, ovinos em recria foram colocados ou retirados nos piquetes, 
respectivamente. 

Foi avaliado um pasto de capim-marandu baixo (15 cm) e outro alto (45 cm) 
no início do período de diferimento (15/03/2014). Para isso, a partir de fevereiro de 
2014, três piquetes tiveram sua taxa de lotação aumentada, a fim de que a altura 
média do pasto fosse reduzida e mantida em 15 cm até o início do período de 
diferimento. Por outro lado, nos outros três piquetes, o pasto ficou sem animais a 
partir de fevereiro até que a sua altura média alcançou 45 cm, momento a partir do 
qual ovinos foram colocados nos piquetes, para manter essa altura média. Como a 
área experimental foi pequena e apresenta cobertura do solo e relevo uniformes, foi 
adotado o delineamento inteiramente casualizado. 

No início do período de diferimento, foi determinada a densidade populacional 
de perfilhos vegetativos e reprodutivos por meio da contagem de todos os perfilhos 
contidos no interior de um retângulo de 50 cm por 25 cm, realizando-se três 
contagens por piquete. O perfilho vegetativo correspondeu àquele que não possuía 
inflorescência visível, enquanto o reprodutivo a possuía. Essas avaliações foram 
repetidas no fim do período de diferimento. 

Durante o período de diferimento, a morfogênese dos perfilhos também foi 
avaliada em dois ciclos, sendo um nos primeiros 45 dias e o outro nos últimos 45 
dias do período de diferimento. Em cada ciclo de avaliação, 15 perfilhos foram 
marcados nas unidades experimentais (piquetes) utilizando-se presilhas 
identificadas. Em cada ciclo, novo grupo de perfilhos foi selecionado para avaliação. 

Com o auxílio de uma régua graduada, foram efetuadas medições do 
comprimento das lâminas foliares e do colmo dos perfilhos marcados, uma vez por 
semana. O comprimento das folhas expandidas foi medido desde a ponta da folha 
até sua lígula. No caso de folhas em expansão, o mesmo procedimento foi adotado, 
porém usando-se a lígula da última folha expandida como referencial de 
mensuração. Para folhas em senescência, o comprimento correspondeu à distância 
entre o ponto até onde o processo de senescência avançou até a lígula da folha. O 
tamanho do colmo foi mensurado como a distância desde a superfície do solo até a 
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lígula da folha mais jovem completamente expandida. A partir dessas informações 
foram calculadas as variáveis:  

Filocrono (dia): intervalo de aparecimento de duas folhas consecutivas no 
mesmo perfilho; 

Taxa de alongamento foliar (mm.perfilho-1dia-1): somatório de todo 
alongamento da lâmina foliar por perfilho dividido pelo número de dias do período de 
avaliação; 

Taxa de alongamento de colmo (mm.perfilho-1dia-1): somatório de todo 
alongamento de colmo e, ou, pseudocolmo por perfilho dividido pelo número de dias 
do período de avaliação; 

Duração de vida da folha (DVF), em dia: estimada pela equação DVF = NFV x 
Filocrono; 

Taxa de senescência foliar (mm.perfilho-1dia-1): variação média e negativa no 
comprimento da lâmina foliar, resultado da diminuição da porção verde da lâmina 
foliar, dividido pelo número de dias do período de avaliação; 

Número de folha viva por perfilho (NFV): número médio de folhas por perfilho 
completamente expandidas, incluindo as folhas pastejadas; 

Número de folha morta por perfilho: número médio de folhas por perfilho com 
mais de 50 % da lâmina foliar senescente durante o período de avaliação; 

Comprimento final da lâmina foliar (mm): comprimento médio de todas as 
folhas expandidas e intactas presentes no perfilho; 

Comprimento do colmo (mm): comprimento médio dos colmos. 
As variáveis respostas foram avaliadas em delineamento inteiramente 

casualizado, com esquema de parcela subdivida e três repetições. As alturas médias 
dos pastos (15 e 45 cm) corresponderam às parcelas. O período de diferimento 
(início e fim) consistiu na subparcela. Para cada característica avaliada, foi realizada 
análise de variância e os efeitos dos fatores foram comparados pelo teste F. Todas 
as análises foram realizadas ao nível de significância de até 5 % de probabilidade 
para ocorrência do erro tipo I. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O filocrono não variou entre as alturas iniciais do pasto (P>0,05), porém no final 
do período de diferimento o filocrono foi maior que no início (P<0,05) (Tabela 3). 

 
TABELA 3.  Filocrono (dia) durante o período de diferimento do capim-marandu em 

função de seu manejo prévio com 15 ou 45 cm de altura 
Período de diferimento Altura pré-

diferimento (cm) Início Fim 
Média 

15 16,5 (0,2) 81,4 (9,9) 49,0 A 
45 15,6 (0,5) 120,8 (22,9) 68,2 A 

Média 16,1b 101,1 a  
 Médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não 
diferem (P>0,05) pelo teste F; valores entre parênteses correspondem ao erro-
padrão da média. 

Durante o período de diferimento, de março até junho de 2014, verificou-se que 
nos dois primeiros meses (início do período de diferimento) a temperatura mínima 
em média foi mais alta (14,5°C) em comparação aos d ois últimos meses do período 
de diferimento (7,9°C). Da mesma forma, a precipita ção pluvial também foi superior 
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nos primeiros meses (85,7 mm), quando comparadas ao final do período de 
diferimento (2,68 mm) (Tabela 1). Assim, a condição de clima mais limitante no fim 
do período de diferimento aumentou o filocrono (Tabela 3) do capim-marandu. 

Com relação à altura do pasto no início do período de diferimento, era 
esperado que perfilhos do pasto com maior altura apresentassem maior filocrono 
(SANTOS et al. 2011), o que não ocorreu (Tabela 3). Com o aumento do 
comprimento da bainha, o tempo para a visualização da folha emergida pode ser 
atrasado segundo uma relação basicamente estabelecida pelo comprimento das 
bainhas que envolvem o meristema apical e a taxa de alongamento foliar 
(SBRISSIA, 2004).  

A taxa de alongamento de foliar foi maior (P<0,05) no início do que no fim do 
período de diferimento. Já comparando as alturas iniciais de diferimento, observou-
se que somente no início do diferimento o capim com 45 cm teve maior (P<0,05) 
taxa de alongamento foliar do que aquele diferido com 15 cm (Tabela 4). 
Possivelmente, esse resultado pode ser explicado pela desfolhação mais frequente 
no pasto diferido com 15 cm, necessária para mantermos a altura inicial almejada. 
Assim, com a menor altura do pasto, este deve ter apresentado menor índice de 
área foliar. O decréscimo do índice área foliar residual pela desfolhação constante 
leva a uma menor taxa de alongamento foliar. 

 
 
TABELA 4.  Taxas de alongamento de foliar e de colmo (mm perfilho-1dia-1) durante 

o período de diferimento do capim-marandu em função de seu manejo 
prévio com 15 ou 45 cm de altura 

Período de diferimento Altura pré-
diferimento (cm) Início Fim 

Média 

 Taxa de alongamento foliar 
15 10,5 (0,081) Ba 1,8 (0,026) Ab 6,2 
45 18,8 (0,126) Aa 3,9 (0,084) Ab 11,4 

Média 14,7 2,8  
 Taxa de alongamento de colmo 

15 0,95 (0,011) Ba 0,14 (0,008) Aa 0,55 
45 4,15 (0,087) Aa 0,82 (0,014) Ab 2,49 

Média 2,55 0,48  
 Para cada característica, médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e 
maiúscula na coluna, não diferem (P>0,05) pelo teste F; valores entre parênteses 
correspondem ao erro-padrão da média. 

 
A taxa de alongamento de colmo foi maior (P<0,05) no início do que no fim do 

período de diferimento somente no pasto diferido com 45 cm. Comparando as 
alturas iniciais, observou-se que apenas no início do período de diferimento o pasto 
com 45 cm apresentou maior (P<0,05) taxa de alongamento de colmo do que 
aquele com 15 cm (Tabela 4). 

O clima mais limitante no fim do período de diferimento, caracterizado por 
temperaturas mais baixas (Tabela 1), foi responsável pela redução da taxa de 
alongamento foliar (TAlF) em todos os pastos diferidos, bem como com a taxa de 
alongamento de colmo (TAlC) no pasto diferido com 45 cm, quando comparado ao 
início do período de diferimento (Tabela 4). 
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A temperatura interfere no crescimento das plantas pelo controle de taxas 
metabólicas, de modo que temperaturas baixas reduzem a velocidade das reações 
químicas nos vegetais. Segundo MCWILLIAM (1978), as gramíneas tropicais têm 
crescimento ideal em temperaturas de 30°C a 35°C, e  seu crescimento praticamente 
nulo quando a temperatura mínima atinge de 10°C a 1 5°C, o que provoca 
estacionalidade na produção destas gramíneas. 

A maior taxa de alongamento de colmo no pasto diferido com maior altura 
(Tabela 6) pode ser resultado da elevada competição por luz entre os perfilhos no 
pasto mais alto, onde o sombreamento no interior do dossel é maior. Nessa 
condição, a planta prioriza a alocação de carbono no alongamento dos entrenós, 
para posicionar a nova área foliar nas camadas menos sombreadas do dossel 
(LEMAIRE, 2001). 

A taxa de senescência foliar foi maior (P<0,05) no pasto diferido com 45 cm, 
em comparação aquele diferido com 15 cm somente no início do período de 
diferimento. No fim deste período, não ocorreu (P>0,05) efeitos da altura sobre a 
taxa de senescência foliar. No pasto diferido com 45 cm, a taxa de senescência 
foliar foi superior (P<0,05) no início do que no fim do período de diferimento (Tabela 
5). 

 
 

TABELA 5.  Taxas de senescência foliar (mm perfilho-1dia-1) e duração de vida da 
folha (dia) durante o período de diferimento do capim-marandu em 
função de seu manejo prévio com 15 ou 45 cm de altura 

 Para cada característica, médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e 
maiúscula na coluna, não diferem (P>0,05) pelo teste F; valores entre parênteses 
correspondem ao erro-padrão da média. 

 
Para compensar o maior filocrono (Tabela 3) e o menor alongamento da folha 

(Tabela 4) no fim do período de diferimento em relação ao início deste período, o 
capim-marandu reduziu a taxa de senescência foliar (TSeF) e incrementou a 
duração de vida de suas folhas (DVF) no fim do período de diferimento (Tabela 5). 
Essa estratégia otimiza o índice de área foliar (IAF) das plantas, permitindo a 
manutenção da interceptação luminosa, que é uma das premissas para a 
fotossíntese.  

Na condição de maior sombreamento sobre as folhas e perfilhos mais jovens 
no interior do dossel mais alto, é comum ocorrer maior taxa de senescência foliar, 
quando comparado ao pasto diferido mais baixo (Tabela 5). Esse padrão de 
resposta também foi relatado por SANTOS et al. (2011), que justificaram esse 

Período de diferimento Altura pré-
diferimento (cm) Início Fim 

Média 

 Taxa de senescência foliar  
15 7,85 (0,060) Ba 7,47 (0,037) Aa 7,66 
45 14,98 (0,119) Aa 9,32 (0,058) Ab 12,15 

Média 11,41 8,4  
 Duração de vida da folha 

15 51,6 (0,2) Ab 160,1 (8,6) Ba 105,9 
45 60,9 (1,2) Ab 311,2 (42,9) Aa 186,1 

Média 56,3 235,8  
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resultado pelo fato dos perfilhos de locais mais altos do pasto possuíam maior 
estádio de desenvolvimento e, com isso, suas lâminas foliares mais velhas atingiram 
o limite de duração de vida. 

OLIVEIRA (2014), em experimento também observou este padrão de resposta 
e pautou sua explicação sobre o ponto de compensação luminoso das folhas basais, 
que corresponde à intensidade luminosa na qual as taxas de fotossíntese e de 
respiração se equivalem onde, as folhas no estrato mais baixo dos perfilhos de 
plantas altas recebem menos luz e, por consequência, suas taxas fotossintéticas 
podem ser menores que as respiratórias, o que caracteriza um nível de radiação 
solar abaixo daquela exigida para o ponto de compensação luminoso. Como 
resultado, há um balanço energético negativo da folha, o que desencadeia sua 
senescência. 

As maiores taxas de senescência foliar (Tabela 5) e de alongamento de colmo 
(Tabela 4) pioram o valor nutritivo do pasto, pois em análises realizadas com várias 
gramíneas forrageiras tropicais (PACIULLO et al., 2001; DIFANTE et al., 2009; 
SANTOS et al., 2010), obtiveram na sequência de melhor para pior valor nutritivo, os 
seguintes componentes morfológicos: folha verde, folha morta, colmo verde e colmo 
morto. Além de que, com o aumento das massas de lâmina foliar morta e colmo vivo, 
o pasto fica com uma estrutura ruim para que os animais possam consumi-lo 
(FONSECA et al., 2012), fazendo assim com que haja perda de forragem durante o 
pastejo. 

A duração de vida da folha foi maior (P<0,05) no fim do que no início do 
período de diferimento, independentemente da altura do pasto no início do período 
de diferimento. Somente no fim do período de diferimento o pasto diferido com 45 
cm teve maior (P<0,05) duração de vida da folha do que aquele com 15 cm (Tabela 
5). 

No pasto diferido mais alto (45 cm), provavelmente, ocorreu um rearranjo na 
estrutura do pasto, cujas lâminas foliares se tornam mais espaçadas e eretas, e por 
conseguinte, melhoram o ambiente luminoso no interior do dossel (GOMIDE et al., 
2003), aumentando assim a duração de vida da folha. 

As mudanças nas características morfogênicas durante o período de 
diferimento foram responsáveis por alterações nas características estruturais do 
capim-marandu. De fato, analisando o comprimento da lâmina foliar (Tabela 6), 
notou-se que o capim-marandu diferido com 45 cm teve maior (P<0,05) valor desta 
característica, em relação ao capim diferido com 15 cm. Apenas quando o pasto foi 
diferido com 15 cm, o comprimento da lâmina foliar foi maior (P<0,05) no fim em 
comparação ao início do período de diferimento. O pasto diferido com 45 cm não 
apresentou (P>0,05) variações no comprimento da lâmina foliar em função do 
período de diferimento (Tabela 6). 
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TABELA 6.  Comprimentos da lâmina foliar e do colmo (mm) durante o período de 
diferimento do capim-marandu em função de seu manejo prévio com 
15 ou 45 cm de altura 

Período de diferimento Altura pré-
diferimento (cm) Início Fim 

Média 

 Comprimento da lâmina foliar 
15 119,2 (1,04) Bb 149,1 (0,92) Ba 134,1 
45 211,0 (0,29) Aa 213,07 (0,49) Aa 212,1 

Média 165,1 181,0  
 Comprimento do colmo 

15 133,2 (0,47) 118,22 (1,49) 125,7 B 
45 432,5 (3,06) 355,44 (1,24) 393,98 A 

Média 282,9 a 236,8 a  
 Para cada característica, médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e 
maiúscula na coluna, não diferem (P>0,05) pelo teste F;valores entre parênteses 
correspondem ao erro-padrão da média. 
  

O comprimento do colmo não variou (P>0,05) durante o período de diferimento, 
porém, quando comparamos as alturas iniciais, o pasto diferido com 45 cm possuiu 
maior (P<0,05) comprimento de colmo do que aquele com 15 cm (Tabela 6). Como 
consequência do maior alongamento do colmo (Tabela 4), o comprimento do colmo 
foi maior no pasto diferido com 45 cm do que naquele com 15 cm (Tabela 6). Esse 
maior comprimento do colmo, por sua vez, também resultou em superior 
comprimento da lâmina foliar no pasto diferido com 45 cm, em comparação àquele 
diferido com 15 cm (Tabela 6). 

SANTOS et al. (2011) observaram maior comprimento final da lâmina foliar em 
plantas mais altas pode ser explicado pelo maior tamanho dos perfilhos nessas 
plantas. Em perfilhos maiores, as folhas mais novas precisam fazer maior percurso 
no pseudocolmo para se expor. Com isso, a distância percorrida pela folha desde o 
ponto de conexão com o meristema até a extremidade do pseudocolmo é maior, 
resultando no seu maior comprimento. 

Por outro lado, em pastos diferidos com 15 cm, os tamanhos dos órgãos das 
plantas foram menores (Tabela 6). Essas adaptações morfológicas caracterizam a 
plasticidade fenotípica do capim-marandu e, provavelmente, diminuíram a 
probabilidade de ocorrência de desfolhações nas lâminas foliares das plantas com 
menor altura (SANTOS et al. 2011) antes do período de diferimento. Como essa 
plasticidade fenotípica ocorre de forma gradativa, é possível que, mesmo sem 
desfolhação durante o período de diferimento, os perfilhos ainda expressaram um 
efeito residual do manejo prévio, caracterizado pelo menor tamanho de lâminas 
foliares e colmos naqueles pastos diferidos mais baixos (Tabela 6). 

Tanto o número de folha viva quanto o número de folha morta foi maior 
(P<0,05) no início do que no fim do período de diferimento em todos os pastos 
diferidos (Tabela 7), o que pode ser explicado pelo superior número de folhas vivas 
no início das avaliações dos perfilhos marcados no início do período de diferimento, 
assim como pelo maior aparecimento de folhas (menor filocrono) no início em 
relação ao fim do período de diferimento (Tabela 3).  
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TABELA 7.  Número de folhas vivas e mortas por perfilho durante o período de 
diferimento do capim-marandu em função de seu manejo prévio com 
15 ou 45 cm de altura 

Período de diferimento Altura pré-
diferimento (cm) Início Fim 

Média 

 Número de folha viva 
15 3,4 (0,024) Ba 2,2 (0,212) Ab 2,8 
45 4,1 (0,192) Aa 2,6 (0,222) Ab 3,4 

Média 3,75 2,4  
 Número de folha morta 

15 3,5 (0,082) Aa 1,7 (0,135) Ab 2,6 
45 2,9 (0,119) Ba 1,6 (0,044) Ab 2,3 

Média 3,2 1,7  
 Para cada característica, médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e 
maiúscula na coluna, não diferem (P>0,05) pelo teste F;valores entre parênteses 
correspondem ao erro-padrão da média. 

 
Ao comparar as alturas, houve diferença (P<0,05) nos números de folhas viva e 

morta somente no início do período de diferimento, onde o pasto diferido com 45 cm 
apresentou (P<0,05) os maiores números de folhas vivas e mortas do que o diferido 
com 15 cm (Tabela 7). É provável que a lâmina foliar mais comprida no capim-
marandu diferido com 45 cm (Tabela 6) tenha demorado mais tempo, durante sua 
senescência, para reduzir 50% de seu comprimento, o que aumentou o número de 
folha viva por perfilho, contrariamente ao número de folha morta.   

Verificou-se que o pasto diferido com 15 cm teve (P<0,05) maior número de 
perfilho vegetativo do que o diferido com 45 cm (Tabela 8). Existe um mecanismo de 
compensação em pastos de capim-marandu, amplamente descrito na literatura 
(SBRISSIA, 2004), segundo o qual pastos mantidos mais baixos possuem maior 
densidade populacional de perfilhos pequenos e vice-versa. Realmente, na maioria 
das espécies, maiores intensidades luminosas, que é condição comum em pastos 
de menor altura, favorecem o perfilhamento (LANGER, 1963). 

 
TABELA 8.  Número de perfilhos vegetativos e reprodutivos durante o período de 

diferimento do capim-marandu em função de seu manejo prévio com 15 
ou 45 cm de altura 

Período de diferimento Altura pré-
diferimento (cm) Início Fim 

Média 

 Número de perfilho vegetativo/m2 
15 420 418 419 A 
45 227 293 260 B 

Média 323 a 355 a  
 Número de perfilhos reprodutivo/m2 

15 165 Ba 165 Aa 165 
45 340 Aa 137 Ab 239 

Média 252 151  
 Para cada característica, médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e 
maiúscula na coluna, não diferem (P>0,05) pelo teste F; valores entre parênteses 
correspondem ao erro-padrão da média. 
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O número de perfilhos reprodutivos no pasto diferido com 45 cm foi maior no 

fim do que no início do período de diferimento (Tabela 8), devido ao ciclo fenológico 
da planta, onde depois do estágio reprodutivo, os perfilhos tendem a morrer. Quanto 
à altura, ocorreu diferença no número de perfilho reprodutivo somente no início do 
período de diferimento, onde o número de perfilhos reprodutivos foi menor no pasto 
diferido com 15 cm em relação ao diferido com 45 cm (Tabela 8). Na planta com 
menor altura, a frequência de pastejo, provavelmente, foi maior e, assim, a 
probabilidade de eliminação do meristema apical de perfilhos que iniciam a fase 
reprodutiva também aumentou. 

Alta presença de perfilhos reprodutivos é ruim para o desempenho do animal 
em pastejo, pois estes perfilhos possuem pior valor nutritivo, por terem alto teor de 
colmo e folha morta e baixa percentagem de folha viva, quando comparamos com os 
perfilhos vegetativos (SANTOS et al., 2010). Outro ponto negativo é que o perfilho 
reprodutivo é mais pesado do que o vegetativo, o que acarreta um aumento no 
potencial de tombamento das plantas no pasto, uma característica de pasto diferido 
com pior estrutura para que o animal colha a forragem.    

Das 11 variáveis respostas avaliadas (Tabelas 3 a 8), oito delas foram 
influenciadas pelas interações entre os fatores estudados (altura do pasto e período 
do diferimento), o que corresponde a 73% das características mensuradas nos 
pastos de capim-marandu. Isso demonstra que, predominantemente, os efeitos da 
altura do pasto no início do período de diferimento dependem do período (início ou 
fim) do diferimento e vice-versa. 

Considerando-se apenas as oito variáveis respostas que foram influenciadas 
pela interação entre altura e período do diferimento, observou-se que cinco delas 
(63%) não foram modificadas pela altura inicial do pasto no fim do período de 
diferimento, enquanto que seis características (75%) foram alteradas pela altura do 
pasto no início do período de diferimento. Por essa análise dos dados, verificou-se 
que os efeitos da altura do pasto ocorreram, principalmente, no início e não no fim 
do período de diferimento. É provável que o clima mais limitante no fim do período 
de diferimento, em comparação ao início deste período (Tabela 1), seja o principal 
responsável por esse padrão de resposta. 

 
 

CONCLUSÕES 
A redução da altura inicial do pasto de Brachiaria brizantha cv. Marandu no 

início do período de diferimento resulta em maior controle do alongamento do colmo 
e da senescência foliar, bem como em redução do florescimento, o que garante a 
formação de um pasto diferido com características estruturais mais favoráveis ao 
consumo animal. 
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