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RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar as respostas do capim-canarana erecta lisa (Echinochloa 

pyramidalis Lam.) ao pastejo por novilhas leiteiras num arranjo fatorial 2,0 x 2,0 (duas 

frequências e duas intensidades de desfolhação) num delineamento em blocos completos 

casualizados com cinco repetições (piquetes). As frequências de desfolhação corresponderam 

à intercepção de 85 e 95% da radiação fotossinteticamente ativa e as intensidades de 

desfolhação corresponderam aos índices de área foliar residual de 1,0 e 2,0. Foram avaliados: 

o crescimento em rebrotação pelo método da morfogênese, as trocas gasosas e o fluxo de 

biomassa. Das características de crescimento foram analisadas: a taxa de crescimento da 

cultura (TCC), a taxa de crescimento relativo (TCR), a taxa de assimilação líquida (TAL), a 

razão de área foliar (RAF), a área foliar específica (AFE) e a razão de peso foliar (RPF). 

Também foram avaliadas: a massa seca de forragem total (MSFT), a massa seca de forragem 

verde (MSFV), a massa seca de lâminas foliares verdes (MSLV), a massa seca de colmos 

verdes (MSCV), a relação folha/colmo (F/C). Para o ensaio de trocas gasosas, foram feitas 

medições das seguintes variáveis: transpiração (E), condutância estomática (gs), fotossíntese 

(A), relação CO2 interno/CO2 de referência (Ci/CR), uso eficiente da água (UEA), uso 

intrínseco da água (UIA) e índice relativo de clorofila (IRC). As características do fluxo de 

biomassa incluíram: as taxas de alongamento foliar (TAlF) e das hastes (TAlH), a razão entre 

a taxa de alongamento da folha 1 e da folha 2 (TAlF1/TAlF2), a taxa de senescência foliar 

anterior (TSFA), a taxa de senescência posterior (TSFP) e a taxa de senescência foliar total 

(TSFT), o número de folhas vivas (NFV), o número de folhas totais (NFT); o tempo de vida 

da folha (TVF); a taxa de aparecimento da folha (TApF) e a taxa de acúmulo da cultura 

(TAC). A MSFT, MSFV, MSCV e MSLV apresentaram valores crescentes em função da 

idade, a relação F/C apresentou valores decrescentes. Obtiveram-se valores crescentes para 

TCC, para TCR, TAL os valores foram decrescentes. Os valores de AFE foram crescentes até 

aos 20 dias, seguido de valores decrescentes. No ensaio de trocas gasosas, pré-pastejo, não 

houve diferença para as estratégias de manejo (P>0,05). Entretanto, no pós-pastejo as 

variáveis UEA, A e UIA apresentaram médias menores (P<0,05), para 85% IRFA. Com 

relação aos ciclos de pastejo para leituras de pré, a E foi menor para o manejo 95% IRFA x 

intensidade 2 (P<0,05). A UEA apresentou valores inferiores em 95% IRFA x intensidade 1 e 

superiores para 95% IRFA x intensidade 2 (P<0,05). Para leitura no pós-pastejo, houve 

diferença para o conteúdo de clorofila, que apresentou valores inferiores para intensidade 1,0 

(P<0,05). No ensaio de fluxo de biomassa A TSFA, NFV e TApF apresentaram valores 



 

 

menores para as menores frequências de desfolhação (P<0,05), a TSFP apresentou menores 

valores para maiores frequências de desfolhação. As características fisiológicas foram 

alteradas pelas diferentes frequências e intensidade de desfolhação. Os índices de crescimento 

do dossel TCR, TAL foram comprometidos com o aumento da idade, mas o mesmo não 

ocorreu para o e TCC. O capim-canarana deve ser manejado com frequência de desfolhação 

de 95% de interceptação da radiação fotossinteticamente ativa associada a um índice de área 

foliar residual de 2,0. 

 

Palavras-chave: Echinochloa pyramidalis. Crescimento. Fotossíntese. Condutância 

estomática. Transpiração. Morfogênese. Alongamento das hastes. Senescência. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

To evaluate the responses of canarana grass erecta lisa (Echinochloa pyramidalis 

Lam.) grazed by dairy heifers, this study was conduct. Was used a factorial arrangement 2.0 x 

2.0 (two frequencies and two defoliation intensity) in completely plots randomized design 

with five replicates (paddocks). The defoliation frequencies corresponded to interception from 

85 and 95% of active photosynthetic radiation and the defoliation intensity corresponded the 

residual leaf area index 1.0 and 2.0. Were evaluated the growth in regrowth by morphogenesis 

method, the gas exchange and biomass flow. Were analyzed the growth characteristic: crop 

growth rate (CGR),  relative growth rate (RGR), net assimilate rate (NAR), leaf area ratio 

(LAR), specific leaf area (SLA), and leaf  weight ratio (LWR), also were evaluates: total dry 

mass forage (TDMF), fresh dry mass forage (FDMF), fresh dry mass leaf (FDML), fresh dry 

mass stem (FDMS),  leaf/stem ratio (L/S). The exchange gas trial were made following 

measurements: transpiration (E), stomatal conductance (gs), photosynthesis (A), internal 

CO2/reference CO2 ratio (Ci/CR), efficient use of water (EUW), intrinsic use of water (IUW) 

and relative index of the chlorophyll (RIC). The variable belonging to biomass flow were: leaf 

elongation rate (LER), and stem (SER), the elongation rate of the leaf 1/ elongation rate of the 

leaf 2 (ERL1/ERL2), leaf previous senescence rate (LPVSR), leaf posterior senescence rate 

(LPOSR) and leaf total senescence rate (LTSR), leafs live number (LLN) and total leafs 

number (TLN), life leaf time (LLT), leaf appearance rate (LAR) and crop accumulation rate 

(CAR). The TDMF, FDMF, FDMS and FDML presented increasing values based on age, The 

L/S ratio showed x. Were obtained increasing values to CGR, and  decreasing values RGR, 

NAR. The values of SFA were increased to 20 days, after showed decreasing values. On the 

exchange gas trial, there wasn’t difference between management strategies (P>0.05), however 

on post-grazing the variables EUW and IUW showed lower average (P<0.05), to 85% IAPR. 

About to cycles of the grazing the evaluates of pre-grazing, the E was lower to 95% IAPR 

management x intensity 2.0 (P<0.05) The EUW showed lower values to 95% IAPR x 

intensity 1and higher to 95% x intensity 2 (P<0.05). Evaluates made on post-grazing there 

was difference to the content of the chlorophyll that showed lower average to intensity 1.0 

(P<0.05). On the biomass flow trial, the PVSR, LLN and ALR presented lower values to the 

less defoliation frequencies (P<0.05), the LPOSR showed lower values to defoliation 

frequencies. The physiologic characteristic were changed by differences defoliation 

frequencies and intensity. The growth index of canopy RGR, NAR were committed with the 

age, but the same not occur to the CGR. The canarana grass should be handled frequently 



 

 

defoliation of 95% interception of photosynthetically active radiation associated whit a 

residual leaf index 2.0. 

 

Key words: Echinochloa pyramidalis. Growth. Photosynthesis. Stomatal condutance. 

Transpiration. Morphogenesis. Stem elongation. Senescence. 
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1. INTRODUÇÂO 

A pecuária no Brasil nos últimos anos apresentou forte desenvolvimento, 

tornando-o um dos principais exportadores de carne do mundo. Esse crescimento em parte é 

função de incrementos na produção das plantas forrageiras, proporcionado pelo manejo 

correto do pasto e pelo uso de cultivares melhoradas geneticamente. As condições necessárias 

à produção a pasto são favoráveis, tornando o Brasil mais competitivo em relação a outros 

países que têm sua produção baseada em sistemas mais intensificados e com custos de 

produção mais elevados. No entanto pelo vasto território que tem, não é raro encontrar regiões 

que são submetidas às condições de sazonalidade na produção forrageira impostas pelo clima. 

Além das quantidades de forragem produzidas serem insuficientes em 

determinadas épocas do ano, há ainda uma perda considerável na qualidade, promovida pelo 

processo de lignificação e espessamento da parede celular. Esse processo ocorre naturalmente 

para que a planta suporte o esforço causado pelo aumento da biomassa e consequentemente 

do peso. Os nutrientes digestíveis também apresentam redução, especialmente a proteína, que 

chega a níveis inferiores à exigência mínima para o funcionamento da população celulolítica 

ruminal, afetando ainda mais a digestibilidade e o aproveitamento do alimento (LANA, 2007). 

No território brasileiro, a produção de forragem é oriunda principalmente de 

plantas cuja produção encontra-se em níveis elevados, basicamente de plantas C4 ou 

gramíneas tropicais. Essas gramíneas privilegiam-se de sua fisiologia adaptada às condições 

de temperatura e luminosidade encontradas nessa região. De modo geral, há um interesse 

maior dos produtores nessas gramíneas, pois apresentam um acúmulo maior de forragem, o 

que justifica maiores áreas ocupadas com esse tipo de forrageira. 

Altos níveis de luminosidade e temperatura permitem o crescimento livre da 

planta, o que caracteriza condições ótimas ao seu metabolismo. Segundo Cooper e Tainton 

(1968), as gramíneas tropicais apresentam uma faixa de temperatura ótima ao seu 

desenvolvimento, que pode variar de 30 a 35º C e reduzem até cessar suas atividades a níveis 

inferiores a 15º C. Quando a temperatura encontra-se abaixo de 15º C, a planta reduz seu 

metabolismo e praticamente para o seu desenvolvimento, mesmo estando disponíveis outros 

fatores de produção: água, nutrientes, luz etc. 

O uso de alternativas para minimizar essa vulnerabilidade passa pelo 

conhecimento e aplicação correta de técnicas que distribuam o alimento ao longo do ano de 

forma quanti-qualitativamente. Uma opção é a utilização de áreas próximas aos rios, beiras de 

açudes e lagoas, que torna possível a produção de alimento de forma mais segura, 
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minimizando os riscos de falta de alimento, como também, distribuindo melhor sua oferta ao 

longo do tempo. 

Em áreas de alagamento, algumas plantas têm a capacidade de produzir folha 

sobre a superfície da água, ou até permanecerem dormentes quando submersas, possuindo alto 

potencial de produção e qualidade superior em relação às pastagens nativas de terra firme. 

Entre as gramíneas mais adaptadas ao alagamento, destacam-se no Nordeste Brasileiro as do 

grupo das canaranas: capim canarana Paramaribo (Echinochloa polystachya H.B.K.), 

canarana Erecta Lisa (Echinochloa pyramidalis Lam.), entre outras. 

Dessa maneira o conhecimento do maior número de informações confiáveis é 

necessário para a implantação de uma espécie. Entre elas podem ser citadas: produção, 

persistência, valor nutritivo, período de descanso mínimo. Objetivou-se com a pesquisa 

determinar as taxas de crescimento, as trocas gasosas e o fluxo de biomassa de (Echinochloa 

pyramidalis Lam) capim-canarana, sob lotação rotativa com duas frequências de desfolhação 

(85 e 95% de interceptação da radiação fotossinteticamente ativa) e duas intensidades de 

desfolhação1,0 e 2,0 (índice de área foliar residual), pastejado por novilhas. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

As pastagens de modo geral se apresentam como a principal forma de alimento 

para ruminantes domésticos no Brasil. Esse fato torna este país extremamente competitivo no 

setor agropecuário, entretanto a distribuição espacial e temporal da precipitação pluvial de 

forma irregular pode ocasionar problemas pela falta de água ou alagamento durante a estação 

chuvosa.  

A utilização de gramíneas adaptadas a áreas sujeitas ao alagamento periódico é 

uma estratégia que ainda é estudada por poucos pesquisadores, porém tem mostrado boas 

perspectivas. Os solos de baixada e de margens de rios são extremamente férteis, porém 

grande parte dessas áreas apresenta problemas de encharcamento que geralmente é causado 

por chuvas intensas, má drenagem e em alguns casos elevação do nível do lençol freático. 

Embora o alagamento ou a inundação temporária do solo seja um fator comum em áreas 

marginais e limitantes para a atividade agropecuária, o grau de tolerância de gramíneas 

forrageiras tropicais e os mecanismos envolvidos nas respostas dessas plantas a esse estresse 

ainda não são totalmente conhecidos pela ciência. Dessa maneira, muito do que se sabe sobre 

a tolerância de capins tropicais ao alagamento ou encharcamento do solo é baseado em 

observações empíricas (ANDRADE et al., 2008). 
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O encharcamento das pastagens pode causar muitos prejuízos à planta e 

consequentemente à produção animal. Algumas características morfogênicas podem 

apresentar modificações ocasionadas pelo excesso de água no solo. Mattos et al. (2005) em 

estudo sobre o crescimento de espécies de Brachiaria sob deficiência hídrica e alagamento, 

relataram que a taxa de alongamento das folhas diminui com o alagamento em relação àquelas 

sob deficiência hídrica, além de aumentar a taxa de senescência para algumas espécies: 

Brachiaria decumbens; Brachiaria Brizantha cv. Marandu; acesso de Brachiaria brizantha B 

11. Algumas características estruturais do dossel também podem ser afetadas pelo alagamento 

tais como: produção de biomassa e relação folha/colmo. Estas menores taxas de crescimento 

sob condição de alagamento contribuem para a menor concentração de nutrientes, 

principalmente nitrogênio, que se encontra mais diluído na solução do solo, além da 

capacidade diminuída da raiz. A produção de colmo em algumas espécies é intensificada sob 

condição de encharcamento, como por exemplo, a Brachiaria brizantha cv. Marandu 

apresentou valores mais elevados em termos de produção de matéria seca de colmo verde 

quando comparada à Brachiaria mutica sob condição de alagamento (MATTOS et al., 2005). 

2.1 Características do capim-canarana erecta lisa (Echinochloa pyramidalis) 

Algumas gramíneas têm se destacado pela tolerância ao encharcamento e pela alta 

produção sob tais condições. O capim-canarana erecta lisa (Echinochloa pyramidalis) 

conhecida como “antilop Grass” na África tropical (ABREU et al., 2006), tem mostrado 

adaptação às condições tropicais do Brasil.  

Braga et al. (2008) estudando a produção da canarana falsa ou canarana erecta lisa 

sob diferentes idades de corte observaram uma produção de massa verde de 11,51 t.ha
-1

 com 

127,08 cm de altura aos 98 dias. Já o teor de proteína aos 42 dias apresentou valor 6,64% da 

matéria seca. Entretanto se sabe que teores de proteína bruta abaixo de 7% são limitantes à 

produção, por influenciarem o consumo voluntário e minimizar o funcionamento da 

população microbiana ruminal, embora a adubação nitrogenada, além de potencializar a 

produção, possivelmente gera um incremento nos teores de proteína bruta, atingindo o nível 

mínimo requerido pelo animal. Abreu et al. (2006), em estudo relacionado à produção de 

forragem e valor nutritivo dessas espécies sob condições de pastejo, observaram o teor de 

proteína bruta de 19,90% da matéria seca. Este valor bem acima da média das gramíneas 

tropicais, segundo os autores, é decorrente da alta mineralização do nitrogênio orgânico 

proveniente de fezes e urina ali presentes. A canarana tem sido muito utilizada para a 

produção de forragem verde, pois além de possuir características intrínsecas, tais como, 
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suculência e por ser uma forragem muito tenra e alta aceitabilidade por parte dos animais é de 

fácil manejo, já que apresenta porte ereto.  

2.2 Tolerância ao encharcamento 

A ocorrência de solos encharcados é comum e promove perdas consideráveis à 

agricultura e à pecuária. O encharcamento promove a diminuição do oxigênio disponível às 

raízes, redundando numa redução imediata das trocas gasosas da planta. Essa condição resulta 

na diminuição do metabolismo das raízes que consequentemente leva a uma diminuição na 

produção de energia prontamente disponível à célula, ATP (DIAS FILHO, 2005). 

Segundo Liao e Lin (2001), plantas submetidas poucas horas ao alagamento 

podem diminuir severamente sua produção pela condição de ausência de oxigênio no solo. 

Um indicativo de estresse causado pelo alagamento seria a formação de tecidos 

armazenadores de ar (aerênquimas) e de raízes adventícias, que seriam usados pela planta 

como mecanismos para tolerar as condições de alagamento. A diminuição da produção pode 

ser causada pela diminuição da fotossíntese, em resposta à redução da condutância 

estomática, o que poderia causar consequente redução das trocas gasosas. Outra hipótese à 

redução da capacidade fotossintética seria a diminuição da atividade da ribulose 1,5-bisfosfato 

carboxilase oxigenase (RUBISCO), em consequência do acúmulo de carboidratos oriundos da 

fotossíntese. 

Na condição de alagamento, algumas plantas podem desenvolver sintomas 

provocados pela má oxigenação (hipoxia) ou pela falta total de oxigênio (anoxia) nas raízes. 

O alagamento causa sintomas como: injúrias, inibição da germinação de sementes, inibição do 

crescimento vegetativo e reprodutivo, mudanças na anatomia da planta, senescência e 

abscisão de folhas, flores e frutos, diminuição no comprimento da raiz principal, inibição da 

formação de primórdios foliares e queda na expansão foliar, podendo culminar com a morte 

da planta (ARMSTRONG et al., 1994; KOZLOWSKI, 1997). 

Os mecanismos de tolerância das plantas ao encharcamento são baseados em 

algumas características adaptativas desenvolvidas ao longo do tempo. A habilidade de 

determinadas plantas em crescer em solo alagado ou encharcado é determinada pela forma 

com que estas plantas utilizam outras rotas metabólicas como a fermentação de outras 

substâncias (acido lático), o que seria um ajuste na sua fisiologia, proporcionando maior 

eficiência na assimilação de carbono. A natureza dessas respostas pode variar entre genótipo, 

idade e tempo de duração do estresse causado pelo alagamento. Essas respostas influenciam, 

diretamente, aquisição diária de carbono, os níveis de respiração no escuro, a eficiência 
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quântica e a capacidade fotossintética e pela absorção e uso de nutrientes do solo, como o 

metabolismo radicular. Assim, a tolerância das plantas a condições de estresse depende de sua 

plasticidade. Essa plasticidade ou capacidade de aclimatação permite à planta intensificar a 

aquisição de recursos sob condições adversas. (DIAS FILHO, 2005; LIAO; LIN 2001). 

2.3 Crescimento das plantas forrageiras 

O crescimento das plantas forrageiras, bem como as principais plantas superiores, 

é baseado na eficiência com que aquelas convertem energia luminosa em energia química, 

portanto a fotossíntese é a base para a síntese de mais de 90% da matéria seca da planta. O 

crescimento geralmente é avaliado pela diferença de tamanho da planta em um determinado 

intervalo de tempo. Essa variação em seu crescimento é função do acúmulo de matéria 

orgânica decorrente do processo fotossintético. A fotossíntese líquida é dada pela diferença da 

fotossíntese bruta (o total de matéria orgânica produzida através dos cloroplastos) e o que é 

consumido pela respiração, (BENINCASA, 2003).  

A análise de crescimento se destina a uma melhor escolha da espécie que se quer 

trabalhar, em função de suas características de crescimento. O crescimento das plantas 

forrageiras apresenta uma curva clássica de formato sigmoidal (BROUGHAM, 1957). A 

primeira fase é denominada de fase logarítmica, nesta fase ocorre a germinação ou rebrotação 

e apresenta uma pequena redução na quantidade de matéria seca, decorrente principalmente 

do processo de respiração; a segunda é a fase linear ou exponencial, nesta a planta apresenta 

um grande aumento da quantidade de matéria seca, expresso pelo processo de acúmulo de 

fotoassimilados, além da absorção de nutrientes pela raiz; a última é a fase assintótica ou de 

estabilização, a qual apresenta uma redução no seu crescimento e tende a formar um platô.  

Os componentes básicos da análise de crescimento são: a taxa de crescimento 

relativa TCR, taxa de assimilação líquida TAL, razão de área foliar RAF, que pode ser 

decomposta em área foliar específica AFE e razão de peso foliar RPF, índice de área foliar 

(IAF) e taxa de crescimento da cultura TCC (BEADLE, 1993; BENINCASA, 2003; CAIRO 

et al. 2008).  

Todo o crescimento de uma planta é resultante da produção de matéria seca, seja 

para seu metabolismo, seja para a formação de novos órgãos. Portanto para se estimar o índice 

de crescimento TCR, é utilizada a relação de unidade de matéria seca por unidade de matéria 

seca por unidade de tempo e sua quantificação é disposta em (g.g
-
¹. dia ou semana), TAL é 

expressa pela matéria seca produzida por unidade de área foliar em (g.dm
-
² dia

-1
 ou semana), 

RAF é a razão da área foliar útil pela matéria seca total (dm.g 
-
¹), IAF é representado pela 
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relação da área de folha e a área de solo sombreada e é um índice adimensional, TCC é o 

incremento diário ou semanal de matéria seca por unidade de área de solo (GOMIDE; 

GOMIDE, 1999). 

2.4 Fisiologia das plantas forrageiras  

A síntese de novos tecidos pela planta é atribuída principalmente à fotossíntese, 

que é a maneira mais eficiente de transformação de energia luminosa em energia química. 

Durante o processo de fotossíntese, elétrons provenientes do oxigênio da molécula de água 

são transportados pelos fotossistemas PSII e PSI e reduzem NADP em NADPH que junto à 

molécula de ATP reduzem o CO2 a carboidrato no ciclo de Calvin. Plantas que possuem 

metabolismo C4 podem ser de 30 a 40% mais eficientes em relação àquelas que possuem 

metabolismo C3 (PETERSON, 1994). 

O suprimento de carbono da fotossíntese para as raízes é reduzido imediatamente 

à desfolhação, não apenas pela redução da fotossíntese ocasionada por uma diminuição da 

área foliar, mas também pela alocação das reservas aos meristemas e zona de crescimento 

foliar (RICHARDS, 1993). As reservas orgânicas, principalmente carboidratos não 

estruturais, também são utilizadas pela planta na reconstituição de seus tecidos. Estudos têm 

mostrado que há uma diminuição dos carboidratos de reserva algumas horas depois de uma 

desfolhação intensa. Essa redução das reservas de carboidratos não estruturais (CNE) é 

consequência da alocação contínua destes CNEs localizados na base do colmo e nas raízes aos 

novos tecidos. Outros substratos além dos CNE são mobilizados, dentre eles são relacionados: 

hemicelulose, proteínas e ácidos orgânicos. Entretanto, devem-se guardar as devidas 

proporções quando se fala CNE na rebrotação. A fotossíntese atua de maneira pontual, pois 

efetua importante papel na promoção de um novo crescimento (GOMIDE et al., 2002).  

A área foliar residual é outro fator determinante para uma rápida reconstituição da 

planta. A comprovação de tal afirmação é atribuída ao trabalho de Donaghy e Fulkerson 

(1997), quando comparam o crescimento de Lolium perenne no claro e no escuro com 

diferentes frequências de desfolhação. Concluíram que a quantidade de assimilados oriundos 

da fotossíntese para a formação de uma nova folha seria de 66% enquanto que as reservas de 

carboidratos solúveis em água usadas para o mesmo fim seriam de 33%. 

As condições de solo e ambiente, principalmente temperatura, luz e umidade, 

podem interferir diretamente na produção forrageira, pois estas guardam relação direta com a 

fotossíntese líquida naquele instante, responsável pela formação e desenvolvimento da planta. 

Entretanto, gramíneas tropicais podem ter limitações ambientais, de modo que a presença da 



27 

 

água em condições ideais é determinante para o crescimento e desenvolvimento vegetal. A 

deficiência hídrica provocada pela seca estacional influencia a relação entre a água e as trocas 

gasosas nas gramíneas forrageiras tropicais (SILVA et al., 2006). 

2.5 Trocas gasosas 

As plantas forrageiras são as responsáveis pela principal fonte de alimento para o 

rebanho no Brasil. Para tanto, utilizam sua capacidade de sintetizar carboidratos simples a 

partir de CO2 e água. Além desses dois fatores, a radiação solar é a fonte de energia que 

impulsiona todo o processo, resultando em uma transformação energética. No entanto essa 

transformação pela planta requer uma parcela dessa energia transformada, disponibilizando 

apenas o excedente a sua manutenção. 

A fotossíntese, processo pelo qual toda vida existe na Terra, é a engrenagem 

propulsora nos sistemas de produção a pasto. Entretanto para que a produção ocorra 

eficientemente, há necessidade e interação de outros fatores, tais como, ambiente 

(temperatura, luz), nutrientes, água etc. Nesse sentido as plantas, ao realizarem as trocas 

gasosas, podem crescer e suprir a demanda alimentar dos animais, que por sua vez nos servem 

como tal. 

Para que haja um eficiente processo fotossintético, são necessárias condições 

relativas ao índice de área foliar IAF, ângulo foliar, propriedades de transmissão de luz entre 

as lâminas foliares, características da radiação solar como a razão de luz difusa/direta e o 

ângulo da radiação incidente (LEMAIRE; CHAPMAN, 1996). 

Todavia o acúmulo da matéria seca das plantas forrageiras será resultante das taxas 

fotossintéticas que guardam relações diretas com o potencial genético de cada espécie ou 

cultivar. A taxa fotossintética pode atingir valores máximos em lâminas foliares cujo 

desenvolvimento ocorreu em boas condições de luminosidade. Segundo Lemaire (1997), 

lâminas foliares que se desenvolvem sob baixa incidência de radiação solar, podem apresentar 

deficiência fotossintética quando comparadas a folhas que se desenvolvem sob altas taxas de 

radiação logo após a desfolhação. Entretanto há alguns autores que observaram aumento na 

eficiência fotossintética destas folhas após o corte (DAVIES, 1974). Segundo Richards 

(1993), esse processo de recuperação do potencial fotossintético é conhecido como 

fotossíntese compensatória, porém ainda não se sabe se todas as espécies forrageiras têm essa 

capacidade de recuperação do potencial fotossintético de suas folhas. 

Assim como a fotossíntese, os demais fatores que participam das trocas gasosas são de 

extrema importância para a produção de biomassa. Dentre esses fatores podemos citar 
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transpiração condutância estomática e as relações Fotossíntese/transpiração, que pode ser 

entendido como uso eficiente da água e fotossíntese/condutância estomática, uso intrínseco da 

água. Essas relações podem fornecer informações sobre a eficiência instantânea da produção 

em relação às perdas de água. Também podem fornecer informações sobre o comportamento 

estomático que está diretamente ligado às condições de umidade do solo, que por sua vez 

pode restringir a fotossíntese. 

2.6 Características morfogênicas 

O crescimento das plantas inicialmente é determinado pela disponibilidade de 

radiação solar ou mais precisamente pela radiação fotossinteticamente ativa, por meio de sua 

interceptação e do processo de fotossíntese, entretanto as plantas forrageiras possuem 

características genotípicas inerentes ao seu desenvolvimento. Tais características são 

responsáveis pela: taxa de emissão de folha, taxa de expansão da folha e tempo de vida da 

folha (CHAPMAM; LEMAIRE, 1993), embora essas possam ser afetadas pelo ambiente 

(temperatura), suprimento de água e nutrientes (NABINGER; PONTES, 2001).  

Essas três características morfogênicas influenciam diretamente na forma do 

pasto, disponibilizando alimento e tornando possível o processo de herbivoria. Chapmam e 

Lemaire (1993) definem a morfogênese como a dinâmica de geração e expansão da forma da 

planta no espaço, e pode ser descrita como a taxa de aparecimento de novos órgãos 

(organogênese), e o balanço entre crescimento (taxa de alongamento) e senescência.  

A forma do fitômero, a unidade básica do perfilho, composto de nó, entrenó e 

gemas axilares, pode ser considerado na formação de novas plantas. O aparecimento de novos 

perfilhos é de fundamental importância na composição do pasto, uma vez que a produção de 

biomassa é função da quantidade de perfilhos. A principal característica relacionada com o 

surgimento de novos perfilhos é a taxa de aparecimento foliar (TApF), pois a cada nova folha 

emitida pela planta, novos perfilhos podem ser originados a partir das gemas axilares. A 

contínua emissão de novas folhas tem efeito direto na reconstituição do relvado (GOMIDE; 

GOMIDE, 2001). Embora uma espécie apresente alta taxa de aparecimento foliar, outros 

aspectos são considerados para uma alta população de perfilhos. Oliveira et al. (2007), em 

estudo sobre morfogênese de capim-tanzânia sob adubação, observou que o nitrogênio 

estimula a multiplicação celular, inclusive das células meristemáticas ou gemas.  

A TApF é considerada uma das mais importantes características morfogênicas, 

pois tem influência direta na estrutura do pasto, tendo em vista sua capacidade de alterar 

positivamente a densidade populacional de perfilhos. A TApF responde a variações no 
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ambiente, principalmente a temperatura, que possibilita a planta expressar seu potencial 

genético inerente ao aparecimento de novas folhas. Quanto a disponibilidade de nutrientes, a 

TApF pode responder positivamente, pois em altos níveis de nitrogênio, ocorre estímulo no 

crescimento da planta e consequente alongamento dos entrenós, comprimindo a folha para 

fora da bainha precedente, o que causaria aumento na TApF (OLIVEIRA et al., 2007). Vários 

autores mencionam que a TApF diminui com o aumento no tamanho da planta. O fato é que 

com o aumento do tamanho da bainha as folhas necessitam de um tempo maior para 

completarem seu percurso acima do cartucho de bainhas (LAMAIRE; CHAPMAN, 1996). 

A taxa de alongamento foliar (TAlF) é função da variação na zona de 

alongamento que está situado na base da folha (TAIZ & ZEIGER, 2004), em expansão, 

protegida pelo cartucho de bainhas. A zona de alongamento é exatamente onde ocorre o 

processo de divisão celular (meristema intercalar), onde surge a lígula. A partir dela o 

crescimento se dá no sentido basípeto para formar a bainha, e no sentido acrópeto (LANGER, 

1972), para formar a lâmina. Desse modo é importante distinguir folhas adultas 

completamente expandidas, folhas emergentes cujos ápices já estão expostos e folhas em 

expansão que ainda estão completamente envolvidas pelo pseudocolmo (GOMIDE & 

GOMIDE, 2000). 

A desfolhação pode ter efeito variável sobre a TAlF, plantas submetidas a 

desfolhação leniente podem responder com um acréscimo na TAlF. Segundo Richards (1993), 

há uma rápida remobilização do N dos tecidos remanescentes para os tecidos em crescimento. 

Dessa forma é interessante um resido de pastejo que possibilite uma maior fonte de N e outros 

fatores de crescimentos para os novos tecidos.  

O número de folhas vivas por perfilho (NFV) é uma característica intrínseca a 

cada espécie, essa característica é de extrema importância no que diz respeito ao período que 

a planta estaria novamente apta ao pastejo. No processo de estabelecimento, a gramínea 

aumenta o número de folhas vivas até determinado ponto, que seria o valor máximo para 

aquela espécie e ambiente. Embora exista uma relação entre a vida útil da folha e o intervalo 

de aparecimento de duas folhas sucessivas, pode ocorrer uma defasagem entre as taxas 

máximas de aparecimento e senescência foliares. Entretanto, a partir do momento em que elas 

se igualam, o número de folhas verdes por perfilho permanece constante, conforme a espécie 

de gramínea (GOMIDE ; GOMIDE, 2000). Outro aspecto que merece atenção é o fato de que 

a eficiência do sistema pode ser analisada por um eventual descontrole na senescência, pois 
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uma quantidade de alimento que poderia estar sendo consumida pelos animais etária sendo 

desperdiçada em virtude do processo da senescência.  

O tempo de vida da folha (TVF) é comparado de maneira inversa à TApF, 

portanto os fatores que promovem aceleração na TApF reduzem o TVF e vice-versa. 

Entretanto Oliveira et al. (2007), em estudo com capim-tanzânia observaram que a TApF foi 

influenciada pela adubação, mas o TVF não revelou efeito antagônico, porém um aumento 

significativo. O possível fato pode ser decorrente do mecanismo de ação do N no 

prolongamento da vida da folha pela manutenção da capacidade fotossintética por mais 

tempo. A radiação solar é outro fator que estimula a TApF, mas que não afeta de maneira 

restritiva a TVF, pelo contrário, apresenta um efeito favorável. Cândido et al. (2006) 

observaram que um prolongamento do período de descanso, o que poderia ocasionar um 

aumento no sombreamento mútuo, elevou  senescência foliar e reduziu a densidade 

populacional de perfilhos e a taxa de acúmulo de forragem. Em análise, em uma situação 

inversa, se o dossel encontra-se sob condições de alta luminosidade, fato esse que estimularia 

a TAlF, concomitantemente também estaria estimulando o TVF. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local, período e duração 

A pesquisa foi conduzida na Fazenda Experimental Vale do Curu (FEVC) 

pertencente ao Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará em Pentecoste 

– CE (3º51’18" de latitude sul e 39º18’13 de longitude oeste). O clima, segundo a 

classificação de Köeppen, é do tipo BSw’h’ semiárido quente, com precipitação média anual 

de 806,5 mm, distribuída no período de janeiro a abril, a umidade relativa do ar média anual é 

de 73,8%. O solo é classificado como neossolo flúvico (solos aluviais) Embrapa, (2006). O 

período experimental decorreu do mês de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2012. São exibidas 

média de precipitação, umidade, temperatura e nebulosidade na figura 1.  

Antes do início da pesquisa, foram colhidas vinte amostras de solo nas 

profundidades de 0-20 e 20-40 cm, que foram levadas ao laboratório de ciências do solo da 

UFC, para determinação das características químicas. Foram verificados os seguintes valores 

para nitrogênio de 0-20 = 6,16 g.kg
-1

; 20-40 = 2,8 g.kg
-1

; potássio 0-20 = 0,024 cmolc.kg
-1

; 

20-40 = 0,179 cmolc.kg
-1

; fósforo 0-20 = 5mg.kg
-1

; 20-40 = 2mg.kg
-1

; pH de 0-20 = 6.9; 20-

40 = 7.8; Condutividade elétrica  de 0-20 = 0,61ds.m
-1

; 20-40 = 0,57ds.m
-1

 . Dessa forma, foi 
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feita adubação nitrogenada, fosfatada e potássica, tendo a ureia, o superfosfato simples e o 

cloreto de potássio como fonte desses nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Médias climáticas durante o período experimental 

 

3.2 Tratamentos e delineamento experimental 

A análise de crescimento foi efetuada ainda sem a imposição dos tratamentos, em 

uma área adjacente à área dos piquetes, portanto não houve delineamento experimental para a 

mesma. 

Após ser efetuada a análise de crescimento, uma parte da pastagem foi dividida 

em 20 piquetes experimentais, onde foram aplicados os tratamentos. O experimento foi 

montado num arranjo fatorial 2,0 x 2,0 (duas frequências e duas intensidades de desfolhação) 

em delineamento em blocos completos casualizados com cinco repetições (piquetes). As 

frequências de desfolhação corresponderam à intercepção de 85 e 95% da radiação 

fotossinteticamente ativa e às intensidades de desfolhação corresponderam aos índices de área 

foliar residual de 1,0 e 2,0. 

Os dados de trocas gasosas e de fluxo de biomassa foram submetidos à análise de 

variância e teste de comparação de médias. A interação entre os fatores foi desdobrada 

quando significativa a 5% de probabilidade. As médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 
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Os ciclos de pastejo foram analisados como medidas repetidas no tempo, dentro 

de cada tratamento anteriormente mencionado. As médias de cada ciclo dentro de cada 

tratamento foram comparadas também pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

Como ferramenta de auxílio às análises estatísticas, foram utilizados os 

procedimentos PROC GLM e PROC MIXED do programa computacional SAS, (SAS 

INSTITUTE, 2003). 

 3.3 Ensaio I: análise de crescimento via método da morfogênese 

O experimento foi realizado em uma área de 1400 m² de capim-canarana Erecta 

lisa (Echinochloa pyramidalis Lam.), estabelecida em fevereiro de 2011, a área era irrigada 

por inundação e drenada por uma tubulação pré-existente. O sistema de drenagem foi 

construído anteriormente, pois a área já havia sido utilizada para criação comercial de peixes. 

Esta tubulação de drenagem também era utilizada quando o volume de água das chuvas 

excedia a altura de 10 cm. A pastagem foi mantida em crescimento livre durante toda a 

estação chuvosa, sendo roçada para as análises de rebrotação, as quais ocorreram no final do 

período chuvoso. 

A área do capim-canarana foi implantada mediante uso de propagação vegetativa 

por estacas (mudas). O espaçamento utilizado no plantio foi de 25 x 25 cm com estacas de 

aproximadamente 50 cm com número variável de entrenós (gemas), colocando-se no mínimo 

duas gemas em contato com o solo.  

Foram avaliadas características morfogênicas, a saber: taxa de alongamento da 

folha (TAlF), taxa de aparecimento das folhas (TApF), taxa de alongamento das hastes 

(TAlH) e taxa de senescência foliar (TSF). Das características de crescimento foram 

analisadas: taxa de crescimento da cultura (TCC), taxa de crescimento relativo (TCR), taxa de 

assimilação líquida (TAL), razão de área foliar (RAF), área foliar específica (AFE) e razão de 

peso foliar (RPF). Além dessas variáveis, também foram avaliadas as seguintes variáveis: 

massa seca de forragem total (MSFT), massa seca de forragem verde (MSFV), massa seca de 

lâminas verdes (MSLV), massa seca de colmo verde (MSCV), massa seca de forragem morta 

(MSFM) massa seca de forragem verde/massa seca de forragem morta (MSFV/MSFM). 

Durante todo o período de avaliação de crescimento em rebrotação, foi 

acompanhado o fluxo de biomassa com intervalos de três dias entre as avaliações, 40 pontos 

foram marcados com hastes de ferro e com fitas coloridas, possuindo cada uma delas três 

perfilhos marcados com anéis de fio telefônico e fitas coloridas atadas nos anéis.  
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Em cada data, foi feito o acompanhamento da morfogênese do capim-canarana, 

registrando-se o aparecimento, comprimento de segmentos verde e/ou senescente de lâminas 

foliares, conforme Davies, (1993) e o alongamento das hastes, a fim de se estimar as 

respectivas taxas.  

Para expressar o crescimento linear em crescimento ponderal, estimou-se o índice 

gravimétrico a cada duas avaliações de morfogênese. As frações de cada componente: colmo, 

lâmina de folha expandida e lâmina de folha emergente foram levadas ao laboratório, as quais 

tiveram o comprimento de seus componentes registrado, sendo então submetidas à secagem 

em estufa de ventilação forçada a 55ºC, até peso constante e pesados, obtendo-se um índice de 

peso por unidade de comprimento para lâmina foliar emergente (a1), um índice de peso por 

unidade de comprimento para lâmina foliar adulta (a2) e um índice de peso por unidade de 

comprimento para hastes (b). Assim, foi possível estimar também a taxa de produção da 

forragem ou taxa de crescimento da cultura TCC e a taxa de acúmulo de forragem TAF 

durante o período de avaliação, a partir das taxas de alongamento TAlF e senescência TSF de 

lâmina foliar, da taxa de alongamento das hastes TAlH e da densidade de perfilhos DPP, 

conforme as equações:  

TPFi = [(TAlF x a1) + (TAlH x b)] x DPPi; onde: 

TPFi = taxa de produção de forragem durante o período de descanso i (kg MS/ha); 

TAlF = taxa de alongamento de lâmina foliar (cm/dia x perfilho); 

a1 = índice de peso por unidade de comprimento para lâmina foliar emergente (g/cm); 

TAlH = taxa de alongamento do colmo (cm/dia x perfilho); 

b = índice de peso por unidade de comprimento para colmo (g/cm); 

DPPi = densidade populacional de perfilhos no início do período de descanso i (perfilhos/ha). 

TAFi = {[(TAlF x a1) - (TSF x a2] + (TAlH x b)} x DPPi; onde: 

TAFi = taxa de acúmulo de forragem durante o período de descanso i (kg MS/ha); 

TAlF = taxa de alongamento de lâmina foliar (cm/dia x perfilho); 

a1 = índice de peso por unidade de comprimento para lâmina foliar emergente (g/cm); 

TSF = taxa de senescência de lâmina foliar (cm/dia x perfilho); 

a2 = índice de peso por unidade de comprimento para lâmina foliar adulta (g/cm); 

TAlH = taxa de alongamento do colmo (cm/dia x perfilho); 

b = índice de peso por unidade de comprimento para colmo (g/cm); 

DPPi = densidade populacional de perfilhos no início do período de descanso i (perfilhos/ha). 
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A TCC foi obtida pela diferença da produção de forragem da data posterior (PFT1) 

menos a produção da data anterior (PFT0) dividida pelo numero de dias de intervalo; a TCR, 

dividindo-se a TCC pela MSFT da respectiva data; a TAL foi obtida pela divisão da TCC pelo 

IAF; já a RAF foi calculada pela divisão do IAF pela TPF; a AFE, pela divisão do IAF pela 

MSLV; RPF, pela divisão da MSLV pela MSFT; e o IAF foi obtido com o auxílio de uma 

prensa quadriculada de 4 cm² (Figura 2), segundo Pompeu et al. (2009), onde as  lâminas 

foliares eram distribuídas sob a prensa de vidro e contados o número de vértices das lâminas 

sobrepostas pelo quadrado  através da equação: IAF = (Aret x Mamostra) / Mret  Onde,  

IAF = índice de área foliar (adimensional); Aret = área dos retângulos (cm²); Mamostra = massa 

fresca da amostra de lâminas foliares (g); Mret = massa fresca dos retângulos (g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- a) Prensa quadriculada usada para medição da área foliar; b) detalhe da posição das 

folhas 

 

3.4 Ensaio II: trocas gasosas 

O experimento foi realizado em uma área de aproximadamente 15.000 m²  

de capim-canarana Erecta lisa (Echinochloa pyramidalis Lam.), que possuía um sistema de 

irrigação por aspersão de baixa pressão.  

O delineamento experimental usado foi o de blocos ao acaso em arranjo fatorial 

2,0 x 2,0. Os tratamentos foram compostos por duas frequências de desfolhação (tempo para 

que o dossel intercepte 85 e 95% de radiação fotossinteticamente ativa) e duas intensidades de 

desfolhação (índices de área foliar residual, IAF de 1,0 e 2,0) e cinco repetições (piquetes 

amostrais). 

Foi adotado o método de pastejo de lotação rotativa com período de ocupação 

variando de dois a quatro dias. Para o condicionamento inicial do pasto, foi efetuado um 

rebaixamento do capim a 20,0 cm de altura e após atingir 80,0 cm, os animais foram 

a b 
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colocados nos piquetes de seus respectivos tratamentos. Foram utilizadas novilhas mestiças 

das raças gir e holandesa e novilhas gir, pesando em média 270 kg. Os animais foram 

mantidos no pasto de cada piquete até atingir o IAF residual preconizado. Imediatamente após 

cada piquete atingir sua condição residual preconizada, foi efetuada a adubação (nitrogenada, 

fosfatada e potássica), conforme análise do solo. Durante o manejo da lotação rotativa, foi 

realizada adubação nitrogenada em cobertura manualmente a lanço em uma dose equivalente 

a 600 kg de N.ha
-1

.ano
-1

, sendo dividida em duas aplicações: a primeira logo após a saída dos 

animais e a segunda na metade do período de descanso.  

O pasto foi manejado pela interceptação da radiação fotossinteticamente ativa 

(IRFA) e o índice de área foliar, que mostrava o ponto de entrada e saída dos animais em cada 

piquete experimental. Para tal medição, utilizou-se o analisador AccuPAR PAR/LAI 

ceptometer, model LP-80 (Figura 3). 

 

Figura 3- Medição da interceptação da radiação fotossinteticamente ativa com um aparelho do 

tipo PAR/LAI: a) procedimento de medição; b) detalhe do aparelho utilizado. 

 

As avaliações das trocas gasosas foram realizadas com um analisador de gás 

infravermelho (IRGA, LCpro the intelligent portable photosynthesis system), foram feitas no 

dia de entrada e após a saída dos animais dos piquetes, considerando sempre as doses de 

nitrogênio. As avaliações foram feitas na folha mais recentemente expandida dos perfilhos do 

pré-pastejo e a primeira expandida no pós-pastejo, em locais representativos da condição 

média da pasto (BRAGA et al., 2009). 

As trocas gasosas foram avaliadas das 8h às 12h da manhã. As variáveis 

analisadas foram: fotossíntese (A), transpiração (E), condutância estomática (gs), relação CO2 

interno/CO2 de referência (Ci/CR), uso eficiente de água (UEA), uso intrínseco de água (UIA) 

mediante uso de um IRGA (Figura 4). 

a b 
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Figura 4- Medição das trocas gasosas com um aparelho do tipo IRGA: a) detalhe da câmara 

de inserção da folha no aparelho utilizado; a) procedimento de medição. 

 

O índice relativo de clorofila (IRC) foi mensurado com um SPAD 502 (Soil and 

Plant Analysis Development) (Figura 5). As leituras foram realizadas nos piquetes pré e pós-

pastejo em seis lâminas de folhas recém expandidas, no sentido do ápice para a base da folha, 

de cada unidade experimental, sendo consideradas cinco leituras por folha, totalizando 30 

leituras em cada tratamento segundo método utilizado por (COSTA et al., 2008). As leituras 

foram realizadas juntamente às avaliações de trocas gasosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Medição do índice relativo de clorofila (IRC) com SPAD 502 

 

3.5 Ensaio III: fluxo de biomassa 

Para o fluxo de biomassa, foram avaliados todos os cinco piquetes experimentais 

dos quatro tratamentos, onde foram marcados seis perfilhos por piquete após a saída dos 

animais, remarcando-os aleatoriamente a cada novo ciclo de pastejo. Cada um dos seis 

perfilhos foi identificado ao acaso com um anel colorido de fio telefônico amarrado a uma fita 

a b 
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colorida. Além das fitas, foram colocadas hastes de ferro com fitas coloridas amarradas na 

extremidade superior para facilitar sua localização.  

Nos referidos perfilhos, registrou-se a cada três dias o comprimento total e o da 

porção verde das lâminas não completamente mortas a partir da lígula da própria folha, 

quando já expandida, ou da lígula da folha imediatamente anterior no caso de folhas não 

totalmente expandida e o comprimento de sua porção ainda verde. A estimativa do 

alongamento das hastes foi efetuada registrando-se a distância da última lígula exposta em 

relação à base do colmo, seguindo a inclinação deste, em leituras sucessivas ao longo do 

período de descanso. Além do comprimento das hastes, também foi registrada a distância em 

centímetros da lígula mais alta em relação ao solo, com o objetivo de estimar o ângulo de 

inclinação do perfilho (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- a) e b) Visualização das lâminas foliares atacadas pelo fungo; c) e d) e medição do 

comprimento de hastes e lâminas foliares  



38 

 

Foram determinados índices gravimétricos com intervalos de seis dias para 

alongamento de hastes, de folhas e para senescência foliar. Foram colhidos aproximadamente 

10 perfilhos por piquete amostral, levados ao laboratório e separados em hastes, lâminas 

foliares expandidas e lâminas foliares emergentes. Cada uma dessas frações teve seu 

comprimento total registrado, sendo então submetidas à secagem em estufa de ventilação 

forçada a 55 °C, durante 72 horas e pesadas, obtendo-se o índice de peso por unidade de 

comprimento da lâmina foliar emergente (a1), lâmina foliar expandida (a2) e das hastes (b). 

Assim, estimou-se taxa de acúmulo de forragem (TAF) da cultura, durante o período de 

descanso a partir da taxa de alongamento (TAlF), e de senescência (TSF) de lâmina foliar, e 

da taxa de alongamento das hastes (TAlH) e da densidade populacional de perfilhos (DPP), 

conforme as seguintes equações, adaptadas de Davies (1993).  

TAF = {[(TAlF x a1) - (TSF x a2] + (TAlH x b)} x DPPi;  

onde: 

TAF = taxa de acúmulo de forragem durante o período de descanso i (kg MS/ha); 

TAlF = taxa de alongamento de lâmina foliar (cm/dia x perfilho); 

a1 = índice de peso por unidade de comprimento para lâmina foliar emergente (g/cm); 

TSF = taxa de senescência de lâmina foliar (cm/dia x perfilho); 

a2 = índice de peso por unidade de comprimento para lâmina foliar adulta (g/cm); 

TAlH = taxa de alongamento do colmo (cm/dia x perfilho); 

b = índice de peso por unidade de comprimento para colmo (g/cm); 

DPPi = densidade populacional de perfilhos no início do período de descanso i (perfilhos/ha). 

Também foram avaliadas as taxas de alongamento foliar (TalF) e das hastes 

(TAlH); a razão entre a taxa de alongamento da folha 1 e a taxa de alongamento da folha 2  

(TAlF1/TAlF2); a taxa de senescência anterior (TSA) e a taxa de senescência posterior (TSP) 

e a taxa de senescência total (TST) ; número de folhas vivas (NFV); número de folhas totais 

(NFT); tempo de vida da folha (TVF); a taxa de aparecimento da folha (TApF). Na figura 7 

constam os componentes de biomassa visualizados separadamente. 
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Figura 7- Componentes da biomassa de forragem. a) Lâmina foliar verde, b) haste verde, c) 

material morto e d) pesagem de material vegetal 

 

3.6 Estatística 

Os dados de crescimento foram analisados por meio de estatística descritiva. 

Os dados de trocas gasosas e de fluxo de biomassa foram submetidos à análise de 

variância e teste de comparação de médias. A interação entre os fatores foi desdobrada 

quando significativa a 5% de probabilidade. As médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

Os ciclos de pastejo foram analisados como medidas repetidas no tempo, dentro 

de cada tratamento anteriormente mencionado. As médias de cada ciclo dentro de cada 

tratamento foram comparadas também pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

Como ferramenta de auxílio às análises estatísticas, foram utilizados os 

procedimentos GLM e MIXED do programa computacional SAS, (SAS INSTITUTE, 2003). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Ensaio I: análise de crescimento via método da morfogênese 

A massa seca de forragem total (MSFT) aumentou com o avanço da idade de 

rebrotação, atingindo valores superiores a 5.000 kg.ha
-1

 aos 35 dias (Figura 8). Combellas e 

Gonzálles (1973) estudando Echinochloa polystachya, constataram que somente aos 55 dias o 

rendimento em matéria seca atingiu valores maiores que 5.000 kg ha
-1

. Silva et al., (2007), em 
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estudo sobre as características estruturais do dossel de Panicum maximum cv. Tanzânia, 

reconhecido pela alta produção, verificaram valores máximos de 7.060 kg ha
-1

. Alexandrino et 

al. (2005) com capim-mombaça obtiveram 1.952 kg ha
-1

. A resposta obtida para a MSFT pode 

ser justificada principalmente pelo aumento da massa de colmo verde (MSCV) (Figura 9), a 

qual contribui significativamente para o incremento da produção. O alongamento dos colmos 

pode ser provocado pelo sombreamento mútuo e por encharcamento do solo. Algumas plantas 

quando em ambientes estressantes provocados pela anoxia (redução do oxigênio disponível a 

sua respiração) podem desenvolver estruturas que auxiliam a tolerar estes ambientes. O 

desenvolvimento de aerênquimas, estruturas de armazenamentos de ar, principalmente nos 

colmos dessas plantas, contribui para sua sobrevivência. Estudos mostram que algumas 

espécies de gramíneas respondem analogamente ao capim-canarana alongando seu colmo 

quando submetidas a ambientes com deficiência de oxigênio (DIAS FILHO, 2005; LIAO; 

LIN, 2001; MATTOS et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Evolução da massa seca de forragem total do capim-canarana em rebrotação 

 

A massa seca de forragem verde (MSFV) também apresentou valores próximos 

aos 5.000 kg ha
-1

, seguindo a mesma tendência da MSFT, o que expressa pequena 

contribuição do processo de senescência. Os resultados mostrados na curva da MSFV em 

função da idade de rebrotação (Figura 9) permitem constatar essa condição de não 

estabilização e uma tendência de continuidade em seu crescimento. O processo de senescência 

em gramíneas pode ser influenciado pela ausência de luz no interior do dossel. Cândido 
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(2003) estudando a morfofisiologia e o crescimento do dossel do capim-mombaça observou 

que maior quantidade de luz no interior do dossel era promovida pelo estiolamento dos 

colmos e reestruturação das folhas, reduzindo o processo de senescência foliar. Além disso, o 

processo de senescência foliar é inverso à taxa de aparecimento (TApF), ou seja, fatores que 

influenciam positivamente a TApF podem a influenciar negativamente no tempo de vida da 

folha (TVF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Massa seca de forragem verde em capim-canarana em função da idade 

 

 

Para as varáveis massa seca de lâmina foliar verde (MSLV) e massa seca de 

colmo verde (MSCV), houve incrementos desproporcionais principalmente para MSCV 

(Figura 10), que aos 20 dias de idade apresentou valor próximo dos 2.000 kg ha
-1

. Tais valores 

apresentados para essa variável revelam ser o componente que contribui mais para produção 

de forragem, entretanto vale ressaltar que animais em pastejo alimentam-se preferencialmente 

de folhas em detrimento aos colmos (CANTO et al. 2001).  

Os dados de MSLV revelaram uma proporção de 50% do valor apresentado pela 

MSCV até os 20 dias de idade (Figura 10). Com o tempo, as proporções se alteram em sentido 

contrário. O maior crescimento de colmo em relação às lâminas foliares pode ter sido 

influenciado pelo encharcamento do solo como reportado no trabalho de Matos et al. (2005), 

que constataram a intensificação do alongamento das hastes. Tal fato pode estar relacionado 

com uma possível adaptação desta espécie às condições estressantes impostas pela falta ou 
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diminuição de oxigênio no solo0. O crescimento acelerado do colmo comparativamente aos 

demais componentes da MSFT, pode acarretar mudanças importantes na estrutura do dossel, 

com redução na relação folha/colmo, o que promove redução na qualidade da forragem a ser 

consumida pelos animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Evolução da massa seca de colmo verde e de lâminas foliares verdes em capim-

canarana em rebrotação  

 

A relação folha/colmo (Figura 11) apresentou comportamento inverso ao da 

MSFT (Figura 8) e da MSFV (Figura 9), revelando incrementos de colmo maiores que os 

verificados nas lâminas, acarretando um desequilíbrio nas proporções das duas variáveis. 

Além de fatores relacionados ao meio no qual a planta se encontra (solo), outros fatores são 

mencionados para explicar a redução dessa relação com o avanço da idade. Com o aumento 

da produção de MSFT, há um aumento de massa total, que com o tempo exige da planta um 

esforço extra para manter-se ereta, necessitando assim de um aumento em sua estrutura de 

sustentação. A quantidade e qualidade da luz também podem influenciar o crescimento do 

colmo, pois, à medida que a planta se desenvolve, diminui a incidência de luz no interior do 

dossel, alterando a qualidade de luz absorvida, com menor absorção na faixa do vermelho. 

Desta forma, a relação vermelho/vermelho extremo (V/Ve) é reduzida no interior do dossel, 

proporcionando um maior alongamento do colmo. No caso do capim canarana, pode-se citar 
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ainda a utilização dos colmos como armazenadores de ar, pois essa gramínea é bastante 

adaptada às condições de baixa oxigenação do solo (DIAS FILHO, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Relação folha/colmo em capim-canarana em função da idade de rebrotação em 

dias 

 

A taxa de crescimento da cultura (TCC) é uma variável do crescimento estimada 

com o principal objetivo de fornecer informações sobre a produção de forragem em um 

determinado intervalo de tempo. Neste trabalho foram obtidos valores médios para a TCC de 

159,05 kg.ha
-1

.dia
-1

 (Figura 12) que para gramíneas desse porte estão próximos aos valores 

relatados por Cândido et al. (2006), Silva et al. (2007) e Pompeu et al. (2008), que 

trabalharam com capim-tanzânia sob lotação rotativa. Braga et al. (2008) em estudo 

desenvolvido com Echinochloa pyramidalis, mencionaram valores de TCC de 125,71 kg.ha
-

1
 dia

-1
.  

Inicialmente a gramínea apresentou valores pequenos, principalmente por ainda 

não apresentar um aparato fotossintetizante totalmente desenvolvido (Figura 12), porém com 

o aumento de área foliar, principal fator responsável pela síntese de fotoassimilados 

(LEMAIRE; CHAPMAN, 1996), há um incremento progressivo na TCC que aos 30 dias 

apresentou valores próximos de 180 kg ha
-1

 dia
-1

. Admite-se que tais valores podem ser 

considerados elevados segundo a literatura, no entanto os valores para a TCC foram obtidos 

indiretamente por medidas morfogênicas, que podem estar superestimando-os. Aos 40 dias de 
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idade, nota-se uma tendência de diminuição na taxa para 140 kg ha
-1

 dia
-1

. Esse fato pode ser 

entendido por uma diminuição na eficiência líquida da fotossíntese (GOMIDE et al., 2002). 

Ao se tornar uma planta mais madura, há um aumento na demanda de energia necessária à 

respiração de manutenção dos tecidos formados, desta maneira há um desvio da energia 

necessária ao crescimento de novos tecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Taxa de crescimento da cultura do capim canarana em rebrotação 

 

A taxa de assimilação líquida (TAL) representa a relação entre fotossíntese e 

respiração, entretanto pode ser entendida como eficiência da folha em realizar fotossíntese, 

pois é descrita em g.m
-
²folha.dia

-1
 (ALEXANDRINO et al., 2005). A redução nos valores da 

TAL (Figura 13), com o desenvolvimento do dossel pode ocorrer devido ao aumento da idade 

média das folhas, aliado ao sombreamento das folhas inferiores da planta, reduzindo, assim, a 

sua eficiência fotossintética (ANDRADE et al., 2005). Desta maneira, Gomide et al. (2002) 

observaram redução na fotossíntese de folhas adultas em relação às mais jovens de capim-

mombaça, que apresentaram taxas fotossintéticas máximas de 19,5; 22; 21 e 19,8 µmol de 

CO2 m-²s-¹; para a folha emergente e folhas 3, 2 e 1, respectivamente. De acordo com Oliveira 

et al. (2000), a redução dos valores da TAL também pode ser atribuída às diferenças genéticas 

entre as espécies, ao estádio de desenvolvimento como as condições climáticas.  

A taxa de crescimento relativo (TCR), que apresentou valores decrescentes com o 

aumento da idade como mostra a (Figura 13), pode ser obtida de maneiras diferentes, no 

entanto neste trabalho utilizaram-se intervalos diários para o cálculo da TCR, a qual 
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geralmente apresenta valores decrescentes por ocasião das perdas de eficiência fotossintéticas 

com o avanço da idade (ANDRADE et al., 2005). Além das perdas sujeitas com o aumento da 

idade, a TCR é diretamente influenciada pela taxa de assimilação líquida (TAL) e a razão de 

área foliar (RAF). À medida que o dossel se desenvolve, reduz-se a eficiência fotossintética 

das folhas e crescem as perdas respiratórias da planta como um todo, comprometendo a TAL. 

Isso ocorre pelo aumento na demanda metabólica dos tecidos em crescimento. Ao mesmo 

tempo, o sombreamento e a senescência foliar tendem a aumentar com a idade, prejudicando a 

fotossíntese, resultando em uma resposta decrescente da TCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13- Estimativa da taxa de assimilação líquida e da taxa de crescimento relativo do 

capim-canarana em rebrotação 

 

A razão de área foliar (RAF) revelou variação durante o período de avaliação 

iniciando com valores próximos a 0,004 m
2
.g

-1
 e aos 30 dias de rebrotação apresentou valores 

em torno de 0,006 m
2
.g

-1
 (Figura 14). Esta resposta pode estar relacionada ao baixo índice de 

área foliar 0,9, inicial – dados não mostrados – e ainda resíduo de desfolhação com grandes 

quantidades de colmos. Por volta dos 25 dias de rebrotação, há um aumento da área foliar que 

respondeu aumentando os valores da RAF, conferindo padrão quadrático.  Alexandrino et al. 

(2005) obtiveram resposta de padrão semelhante com capim-mombaça aos obtidos nesta 

pesquisa. Neste trabalho a RAF não apresentou padrão semelhante à TCR, que apresentou 

padrão assintótico decrescente, assemelhando-se com a TAL.  
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Figura 14– Estimativa da razão de área foliar do capim-canarana, ao longo do período de 

rebrotação 

 

A razão de peso foliar RPF apresentou valores decrescentes com o avanço da 

idade (Figura 15). A resposta da RPF possivelmente é explicada pelo fato de que o 

crescimento do colmo foi maior que o crescimento das lâminas foliares. Aliado aos valores 

crescentes de massa de colmo, com o processo de sombreamento e a alocação dos 

fotoassimilados para outras partes da planta, como raízes e colmos, pode ter intensificado essa 

resposta. Oliveira et al. (2000); Pereira et al. (2011) relataram que as reduções no valor de 

RPF com incremento da idade de rebrotação, sugerem diminuições na relação folha/colmo. 

A variação na área foliar específica (AFE) com o avanço da idade de rebrotação 

pode ser visualizada na figura 15. A AFE apresentou valores crescentes de 0,007 m².g
-1

 aos 15 

dias de rebrotação, chegando a alcançar valores próximos a 0,014 aos 30 dias de idade. Tal 

fato pode ser explicado pelo aumento na superfície das lâminas foliares e consequentemente 

uma diminuição da espessura destas. Esse comportamento pode ser reflexo do ambiente ao 

qual a planta encontra-se inserida. Tendo em vista uma diminuição da radiação 

fotossinteticamente ativa que chega às folhas, pelo aumento do sombreamento mútuo, há uma 

modificação na forma da folha cujo aumento em área é priorizado em detrimento ao aumento 

em espessura. Essa resposta da AFE pode de certa forma explicar o comportamento crescente 

da RAF, pois segundo Benincasa (2003), a AFE é o seu componente morfológico e 

anatômico.  
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Figura 15- Razão de peso foliar e área foliar específica em capim-canarana, ao longo do 

período de rebrotação 

4.2 Ensaio II: trocas gasosas 

A taxa de transpiração foliar (E) não diferiu (P>0,05) entre os manejos adotados 

no pré-pastejo (Tabela 1) e nem no pós-pastejo (Tabela 2). A taxa transpiratória pode ser 

influenciada por variações no ambiente no qual a planta está inserida principalmente pela 

restrição hídrica. A transpiração está diretamente correlacionada com a absorção de CO2, pois, 

com a abertura estomática, o fluxo gasoso ocorre livremente. Quando a planta encontra-se em 

situação de déficit hídrico, para evitar uma perda maior de água, ocorre o fechamento 

estomático e maior controle hídrico. Uma série de outros fatores pode influenciar a taxa 

transpiratória da folha, como por exemplo, o nível de alguns minerais que têm a função de 

sinalizadores químicos na planta, que é o caso do cálcio, nitrato e fosfato (OLIVEIRA et al., 

2002). A transpiração também exerce outras funções, como o resfriamento da folha, que no 

processo fotossintético é aquecida, além de ser a principal força responsável pelo transporte a 

longas distâncias de nutrientes minerais pelo xilema que utiliza a tensão ou pressão negativa 

causada pela saída da água para atmosfera ao seu redor. 
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Tabela-1 Transpiração (E); condutância estomática (gs); fotossíntese (A): uso eficiente da 

água UEA; relação carbono interno/referência (Ci/CR); uso intrínseco da água (UIA) e índice 

relativo de clorofila (IRC) em capim-canarana sob duas frequências e duas intensidades de 

desfolhação (pré-pastejo) 

 

Médias na mesma linha e na mesma coluna, seguidas de letras minúsculas e maiúsculas iguais, respectivamente, 

não diferem (P>0,05), pelo teste de Tukey. IRFA: intercepção da radiação fotossinteticamente ativa. ID: 

intensidade de desfolhação 

 

Nos ciclos a taxa de transpiração do dossel pré-pastejo sob 95% de intercepção de 

RFA foi menor (P<0,05) no segundo ciclo em relação ao primeiro (Tabela 3). A taxa de 

transpiração é correlacionada positivamente com a condutância estomática apresentando valor 

de 0,50 (P≤ 0,0228) e fotossíntese 0,54 (P≤0,0132) e negativamente com Ci/CR -0,58 

(P≤0,0070). Os valores apresentados para Ci/CR de 0,27 e 0,32 primeiro e segundo ciclo 

respectivamente são diferentes (P≤ 0,0699). Deste modo os resultados apresentados para a 

taxa de transpiração podem ter sido influenciados pelo Ci/CR. Concomitante a esse fator é 

perceptível uma mudança no clima (Figura 1), que possivelmente contribuiu para essa 

resposta. A umidade relativa nesse período se eleva, juntamente com a nebulosidade, 

 Frequência de desfolhação (%)  

Variáveis ID   Média CV % 

  85,0 95,0   

E (m molm
-
² s¹) 

1 6,36 5,00 5,70
A
 

25,94 
2 6,70 5,50 6,05

A
 

 Média 6,50ª 5,20ª   

gs (mol m
-
² s

-
¹) 

1 0,22 0,17 0,20
A
 

23,45 
2 0,24 0,24 0,23

A
 

 Média 0,23ª 0,20ª   

A (µmol m
-
² s

-
¹) 

1 25,55 22,30 23,93
A
 

17,86 
2 24,90 23,50 24,20

A
 

 Média 25,23ª 23,90ª   

Ci/CR (vpm) 
1 0,26 0,32 0,29

A
 

7,90 
2 0,31 0,32 0,32

A
 

 Média 0,29ª 0,32ª   

UEA (µmolm
-
²s

-
² mmol m

-
² s

-
¹) 

1 3,90 4,20 4,07
A
 

15,96 
2 4,10 4,20 4,15

A
 

 Média 4,00
a
 4,20ª   

UIA (µmol m
-
²s

-
¹ mol m

-
²s

-
¹) 

1 107,00 107,60 107,31
A
 

14,51 
2 101,60 95,00 98,32

A
 

 Média 104,31ª 101,31ª   

IRC (Índice SPAD) 
1 39,70 39,90 39,80

A
 

8,78 
2 36,20 39,10 37,65

A
 

 Média 37,94ª 39,50ª   
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proporcionado um ambiente com menor déficit de pressão de vapor, que de certa forma 

diminui a taxa transpiratória. Além do mais também houve um aumento relativo das 

precipitações, cujo efeito é similar ao citado anteriormente.  

Tabela-2 Transpiração (E); condutância estomática (gs); fotossíntese (A): uso eficiente de 

água (UEA); relação carbono interno/referência (Ci/CR); uso intrínseco da água (UIA) e 

índice relativo de clorofila (IRC) em capim-canarana sob duas frequências e duas intensidades 

de desfolhação (pós-pastejo) 

Não houve diferença (P>0,05) para condutância estomática (gs) dos dosséis 

estudados tanto nas leituras pré como pós-pastejo (Tabelas 1e 2). A abertura estomática é o 

local de entrada para o CO2 atmosférico atingir as células fotossintéticas do mesofilo. No 

entanto para que ocorra a entrada de CO2, a folha perde água naturalmente para a atmosfera. 

Estudos têm mostrado que a disponibilidade hídrica no solo e a umidade relativa do ar são os 

principais fatores de ambiente a afetar o comportamento estomático (MACHADO; LAGOA, 

1994). Outro fator que apresenta certa relevância é a concentração interna de CO2, cuja 

   Frequência de desfolhação (%)  

Variáveis ID      Média CV % 

   85,0  95,0    

E (mmol m
-
² s

-
¹) 

1,0  5,51  5,73  5,62
A
 

11,65 
2,0  5,69  4,92  5,31

A
 

 Média  5,60ª  5,33ª    

gs (mol m
-
² s

-
¹) 

1,0  0,25  0,25  0,25
A
  

2,0  0,26  0,23  0,25
A
 11,76 

 Média  0,26ª  0,24ª    

A (µmol m
-
² s

-
¹) 

1,0  28,07  29,95  29,01
A
  

2,0  27,27  31,33  29,30
A
 7,80 

 Média  27,67
b
  30,64ª    

Ci/CR (vpm) 
1,0  0,19  0,24  0,22

A
  

2,0  0,21  0,25  0,23
A
 30,43 

 Média  0,20ª  0,25ª    

UEA (µmolm
-
²s

-
¹mmol m

-
² s

-
¹) 

1,0  5,13
Aa

  5,27
Ba

  5,20  

2,0  4,87
Ab

  6,38
Aa

  5,63 15,00 

 Média  5,00  5,83    

UIA (µmol m
-
²s

-
¹molm

-
²s

-
¹) 

1,0  112,78  120,05  116,4
A
 

13,56 
2,0  107,83  137,99  122,9

A
 

 Média  110,31
b
  129,02ª    

IRC (Índice SPAD) 
1,0  37,18ª  35,66

Bb
  36,42 

5,60 
2,0  37,14ª  37,97

Aa
  37,56 

 Média  37,16  36,82    

Médias na mesma linha e na mesma coluna, seguidas de letras minúsculas e maiúsculas iguais, respectivamente, 

não diferem (p>0,05), pelo teste de Tukey. IRFA: intercepção da radiação fotossinteticamente ativa. ID: 

intensidade de desfolhação 
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diminuição pode provocar efeito na abertura estomática. Quando se mantém estas fontes de 

variação em condições que a planta não sofra pela restrição de água, umidade relativa do ar, a 

tendência é que a condutância se mantenha sem variações.  

Com relação aos ciclos de pastejo, a condutância estomática também não 

apresentou diferença para ambas as leituras (P>0,05) (Tabelas 3 e 4). A condutância 

estomática é correlacionada positivamente à fotossíntese 0,80 (P≤0.0699), no entanto os 

valores apresentados para fotossíntese não contribuíram para alterações nos valores de 

condutância estomática, o que poderia gerar um aumento ou uma diminuição imediata no 

fluxo de CO2.  

A fotossíntese não apresentou diferença (P>0,05) para os dosséis estudados com 

leitura no pré-pastejo (Tabela 1), no entanto nas leituras feitas no pós-pastejo os valores 

verificados para a menor frequência de desfolhação, ou seja, pasto com 95% de interceptação 

da RFA foram maiores em relação aos de maior frequência de desfolhação 85% de 

interceptação da RFA (P<0,05), (Tabela 2). Os valores registrados nas leituras feitas no pós-

pastejo corroboraram com os resultados obtidos por Pedreira e Pedreira (2007) que 

trabalharam com capim-xaraés e Braga et al., (2009) com capim-tanzânia. Estes autores, 

relataram em pesquisa que a fotossíntese aumenta até certo ponto descrevendo efeito 

quadrático, sendo o valor próximo de 95% de IRFA o ponto de máxima fotossíntese.  Ainda 

segundo Pedreira e Pedreira (2007), quando se utiliza intervalos de pastejo muito longos, 

podem ocorrer valores de fotossíntese foliar mais baixos no pós-pastejo. 

Conforme Lemaire (1997), as lâminas foliares que se desenvolvem sob baixa 

incidência de radiação solar podem apresentar deficiência fotossintética, quando comparadas 

a folhas que se desenvolvem sob altas taxas de radiação. Para Baig et al., (2005), esse efeito 

da redução da fotossíntese, causado pelo sombreamento, pode estar relacionado a uma 

redução na relação da clorofila a/b. Para estes autores, quando uma planta se desenvolve em 

ambientes sombreados, ocorre elevação na proporção da clorofila b. Essa resposta é 

promovida também pela modificação dos cloroplastos e representa adaptação a essa condição. 

Algumas observações devem ser feitas no caso do capim-canarana, pois trata-se de uma 

gramínea muito adaptada às condições de hipóxia ou até anóxia. Desta maneira há algumas 

modificações morfofisiológicas que poderiam, em tese, diminuir o efeito do sombreamento 

mútuo. O fato de a gramínea apresentar um maior alongamento dos entrenós, cujo motivo é 

uma adaptação a ambientes redutores (baixa presença de O2), pode explicar uma minimização 



51 

 

no efeito do sombreamento, possivelmente pela redução no coeficiente de extinção luminosa 

do dossel (Sugiyama et al., 1985). 

Nos diferentes ciclos de pastejo, não houve diferença (P>0,05) na fotossíntese de 

pré e pós-pastejo (Tabelas 3 e 4), mostrando que os ciclos de pastejo não alteraram a taxa 

fotossintética.  

Tabela-3 Transpiração (E); condutância estomática (gs); fotossíntese (A): uso eficiente de 

água (UEA); relação carbono interno/referência (Ci/CR); uso intrínseco da água (UIA) e 

índice relativo de clorofila (IRC) em capim-canarana sob diversas frequências e intensidades 

de desfolhação e ao longo de ciclos de pastejo sucessivos (pré-pastejo) 

Médias na mesma linha e na mesma coluna, seguidas de letras minúsculas e maiúsculas iguais, respectivamente, 

não diferem (P>0,05), pelo teste de Tukey. IRFA: intercepção da radiação fotossinteticamente ativa. ID: 

intensidade de desfolhação 

 

 Frequência de desfolhação (%)  

  85,0 95,0 85,0 95,0  

              Ciclos  

Variáveis ID 1 2 Média CV % 

E (m molm
-
² s¹) 

1 7,84 7,62 6,37 5,03 6,71
A
 

25,71 
2 6,71 6,78 6,66 5,45 6,40

A
 

 Média 7,29ª 7,20
ab

 6,52
ab

 5,24
b
   

gs (mol m
-
² s

-
¹) 

1 0,22 0,21 0,22 0,17 0,21
A
 

18,73 
2 0,21 0,21 0,24 0,22 0,22

A
 

 Média 0,22ª 0,21ª 0,23ª 0,20ª   

A (µmol m
-
² s

-
¹) 

1 24,47 23,81 25,56 22,28 24,03
A
  

2 22,86 23,29 24,89 23,47 23,58
A
 15,33 

 Média 23,67ª 23,55ª 25,23ª 22,88ª   

UEA(µmol m
-
²s

-
²mmol m

-
² s

-
¹) 

1 3,24 3,09 3,92 4,22 3,62
A
 

15,64 
2 3,92 3,47 4,07 4,22 3,92

A
 

 Média 3,58
bc

 3,28
c
 4,00

ab
 4,22ª   

Ci/CR (vpm) 
1 0,26 0,27 0,26 0,32 0,28

A
 

18,79 
2 0,29 0,27 0,31 0,32 0,30

A
 

 Média 0,28ª 0,27ª 0,29ª 0,32ª   

 1 114,64 112,74 107,02 107,59 110,50
A
 

12,58 
UIA (µmol m

-
²s

-
¹molm

-
²s

-
¹) 2 111,75 113,55 101,61 95,03 105,49

A
 

 Média 113,20ª 113,15ª 104,32ª 101,31ª   

IRC (Índice SPAD) 
1 35,06 37,48 39,69 39,90 38,03

A
  

2 34,21 36,37 36,17 39,13 36,47
A
 9,55 

 Média 34,64ª 36,93ª 37,93ª 39,51ª  
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O capim-canarana foi manejado com frequência de desfolhação (FD) equivalente 

a 85 e 95% de IRFA, sendo provável que mesmo na menor frequência de desfolhação 95% 

não tenha havido uma condição de sombreamento suficiente para causar uma modificação no 

potencial de fotossíntese das folhas. Braga et al. (2009) em estudo sobre fotossíntese e taxa 

diária de produção de forragem em pastagens de capim-tanzânia sob lotação intermitente, 

relataram que o período de maiores valores para fotossíntese é por volta do 11º dia de 

rebrotação, fase em que o pasto ainda não se encontra sombreado e com balanço positivo na 

fotossíntese.  

O uso eficiente de água (UEA) não foi afetado (P>0,05) nem pela frequência, nem 

pela intensidade de desfolhação, seja no pré-pastejo (Tabela 1), seja no pós-pastejo 

(Tabela 2). Com relação aos ciclos de pastejo na leitura do pré-pastejo, foi verificado maiores 

valores (P<0,05) do uso eficiente da água nos dosséis manejados com 95% IRFA no segundo 

ciclo em relação ao primeiro (Tabela 3). Esta variável é determinada pela relação entre 

fotossíntese e transpiração, a fotossíntese não variou entre os manejos adotados no pré-pastejo 

nem houve diferença para os ciclos pré-pastejo (Tabelas 1 e 3), portanto seu efeito pode ser 

justificado pela transpiração que foi menor no segundo ciclo em relação ao primeiro (Tabela 

3). Cabe ressaltar que ocorreu uma pequena diminuição na lâmina d’água no momento do 

segundo ciclo do experimento, na tentativa de amenizar os sintomas causados pela 

Pyricularia sp. (Figura 16). Além disso, nesse mesmo período ocorreu aumento da 

nebulosidade, da precipitação e da umidade relativa do ar (Figura 1), contribuindo também 

para a redução na taxa transpiratória. 

 

Figura 16- Visualização dos sintomas causados pela Pyricularia sp. em (a) e (b). 

 

a b 
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O uso eficiente de água (UEA) expressa quantitativamente a assimilação CO2 em 

relação à quantidade de água perdida no processo. O menor valor encontrado para UEA para 

os tratamentos com 95 % no primeiro ciclo de pastejo (Tabela 2), é resultante do aumento da 

transpiração e manutenção dos valores de fotossíntese. Esse aumento da transpiração mostra 

que os dois tratamentos no primeiro ciclo utilizaram a água menos eficientemente no processo 

fotossintético.  

Tabela-4 Transpiração (E); condutância estomática (gs); fotossíntese (A); uso eficiente de 

água (UEA); relação carbono interno/referência (Ci/CR); uso intrínseco da água (UIA) e 

índice relativo de clorofila (IRC) em capim-canarana sob duas frequências e duas intensidades 

de desfolhação e ao longo dos ciclos de pastejo sucessivos (pós-pastejo) 

  Frequência de desfolhação (%)   

  85,0 95,0 85,0 95,0   

  Ciclos   

Variáveis ID 1 2 Média CV % 

E (m molm
-
² s¹) 

1 6,90 6,57 6,11 6,43 6,50
A
 

22,25 
2 6,69 7,90 5,73 7,25 8,89

A
 

 Média 6,80ª 7,24ª 5,92ª 6,84ª   

gs (mol m
-
² s

-
¹) 

1 0,23 0,22 0,22 0,23 0,23
A
 

13,10 
2 0,20 0,24 0,22 0,24 0,23

A
 

 Média 0,22ª 0,23ª 0,22ª 0,24ª   

A (µmol m
-
² s

-
¹) 

1 27,05 26,60 27,11 26,77 26,88
A
 

14,50 
2 23,49 26,72 24,90 28,06 25,79

A
 

 Média 25,27ª 25,66ª 26,01ª 27,42ª   

UEA(µmolm
-
²s

-
²mmol m

-
² s

-
¹) 

1 4,09 4,21 4,49 4,17 4,24
A
 

18,66 
2 3,61 3,41 4,45 3,99 3,87

A
 

 Média 3,85ª 3,81ª 4,47ª 4,08ª   

Ci/CR (vpm) 
1 0,21 0,23 0,19 0,24 0,22

A
 

35,00 
2 0,25 0,25 0,21 0,25 0,24

A
 

 Média 0,23ª 0,24ª 0,20ª 0,25ª   

UIA(µmol m
-
²s

-
¹molm

-
²s

-
¹) 

1 120,95 116,43 124,10 117,32 119,70
A
 

9,60 
2 117,59 111,35 113,94 115,12 114,50

A
 

 Média 119,27ª 113,89ª 119,02ª 116,22ª   

IRC (Índice SPAD) 
1 33,55 34,78 37,18 35,66 35,29

B
 

9,27 
2 40,10 36,63 37,14 37,97 37,95

A
 

 Média 36,83ª 35,71ª 37,16ª 36,82ª   

Médias na mesma linha e na mesma coluna, seguidas de letras minúsculas e maiúsculas iguais, 

respectivamente, não diferem (P>0,05), pelo teste de Tukey. IRFA: intercepção da radiação 

fotossinteticamente ativa. ID: intensidade de desfolhação 
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A relação concentração interna de CO2 concentração atmosférica de CO2 Ci/CR 

não apresentou diferença para os manejos adotados no pré e pós-pastejo (P>0,05), (Tabelas 1 

e 2). Também não ocorreu diferença entre os ciclos de pastejo (Tabelas 3 e 4). Quando não há 

alterações nas demais condições atmosféricas, a concentração interna de CO2 tende a manter-

se constante (FARQUHAR; SHARKEY,1982). Quando ocorre um aumento Ci, a fotossíntese 

pode aumentar, até certos limites característicos de cada espécie e dependentes do tipo de 

metabolismo fotossintético C3 ou C4. O aumento da fotossíntese provoca diminuição na 

concentração interna de CO2, exercendo forte efeito retroativo negativo, podendo, 

consequentemente, causar redução no valores de fotossíntese. A diminuição na concentração 

interna de CO2, porém, estimula maior abertura estomática. 

Não houve diferença (P>0,05) para a relação Ci/CR no decorrer dos ciclos, são 

apresentados resultados nas Tabelas 3 e 4. A relação Ci/CR apresenta correlações negativas 

com transpiração -0,56 (P≤0,0002) e uso intrínseco da água -0,75 (P<0,0001). Os resultados 

apresentados por estas, não contribuíram para variações na relação Ci/CR.  

Para o uso intrínseco da água (UIA) apresentado na Tabela 1, não foi observada 

diferença significativa para as leituras no pré-pastejo (P>0,05). Para as leituras feitas no pós-

pastejo, foram observados valores menores para a maior frequência de desfolhação 85% 

IRFA. O uso intrínseco da água é a relação entre fotossíntese e condutância estomática. Esta, 

apresenta forte correlação positiva com a fotossíntese 0,83 (P <0,0001) e correlação negativa 

com Ci/CR -0,73 (P<0,0001). Os resultados apresentados para UIA parecem estar em 

concordância com os resultados obtidos para fotossíntese, que também apresentou menores 

valores para maior frequência de desfolhação, justificando a resposta de valores menores para 

UIA. Os resultados apresentados pela Ci/CR não contribuíram para a resposta obtida de UIA.  

Não houve diferença (P>0,05) entre os manejos para o índice relativo de clorofila 

(IRC) no pré-pastejo (Tabela 1). Para o conteúdo de clorofila no pós-pastejo foi encontrada 

interação entre o manejo com interceptação de 95% e intensidade 1,0, que apresentou menor 

valor comparado aos demais manejos do pasto (Tabela 2). A respostas obtidas para o IRC 

foram semelhantes às verificadas por Baig et al. (2005). Estes autores relataram que plantas 

crescendo em ambientes bem iluminados não proporcionam incremento do conteúdo total de 

clorofila. O incremento do conteúdo de clorofila é estimulado pela deficiência da radiação 

solar. Esta resposta da planta é um mecanismo adaptativo às condições desfavoráveis de 

luminosidade a qual está inserida.  
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Houve diferença (P<0,05) entre os ciclos de pastejo para as leituras feitas no pós-

pastejo (Tabela 4). Os valores encontrados para o índice relativo de clorofila são considerados 

relativamente altos de acordo com a literatura. Os menores valores para a intensidade 1,0 são 

relacionados ao ambiente mais iluminado e refletem os resultados encontrados para os 

tratamentos dentro dos ciclos. Os resultados podem estar relacionas ao nitrogênio que é um 

elemento muito móvel na planta e é responsável por grande parte da formação das enzimas 

metabólicas e proteínas estruturais. A molécula de clorofila também apresenta grande 

quantidade deste elemento. Pastejos com maior intensidade promovem o redirecionamento 

deste elemento na planta, destinando grande parte para os tecidos promotores de crescimento 

(meristemas). Possivelmente o menor valor encontrado para a clorofila para os manejos com 

maior intensidade em ciclos sucessivos pode estar relacionado em parte à mobilização deste 

elemento. Além do nitrogênio, as quantidades de clorofila parecem não se alterar quando a 

planta se desenvolve em ambiente com luz satisfatória.  

4.3 Ensaio III: fluxo de biomassa 

A relação entre as taxas de alongamento das folhas 1,0 e 2,0 (TAlF1/TAlF2) não 

foi influenciada pelas frequências e intensidades de desfolhação, bem como não houve 

interação (P>0,05, Tabela 5), o que sugere a ausência de comprometimento do vigor da 

pastagem pela estratégia de manejo. Respostas semelhantes foram observadas por Cutrim 

Junior et al. (2010), trabalhando com capim-tanzânia, que relataram valores médios de 0,85 e 

0,75 para índice de área foliar residual de 1,0 e 1,8, respectivamente; e média de 0,78; 0,74 e 

0,88 para períodos de descanso referentes a 85, 95 e 97% de interceptação da radiação 

fotossinteticamente ativa (IRFA), respectivamente. 

A TAlF1/TAlF2 dos pastos sob manejo 85 x 1,0 variou (P<0,05) ao longo dos 

ciclos, com valores observados de 0,82; 0,77 e 0,95 nos ciclos 1, 2 e 3, respectivamente 

(Tabela 6). Os valores obtidos sugerem que com os sucessivos ciclos de pastejo houve um 

aumento na velocidade de crescimento das folhas após pastejo no último ciclo. Essa resposta 

indica que não houve estresse da planta em decorrência do ciclo de pastejo, com recuperação 

rápida do crescimento sem, portanto, haver mobilização intensa de suas reservas orgânicas. 

Pompeu et al. (2009) relataram que valores estimados próximos de 1 sugerem pastos mais 

vigorosos, os quais não tiveram suas reservas orgânicas comprometidas pelo pastejo. Quando 

o pasto encontra-se com baixo nível de reservas, o crescimento das folhas após o pastejo é 

mais lento, comprometendo o vigor da pastagem. 
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Os resultados obtidos para o tratamento 85 x 2,0 foram: 0,93; 0,79; e 0,93 

respectivamente para os sucessivos ciclos. Estes resultados apresentam similaridade com os 

dados do manejo de 85 x 1,0, sugerindo que a frequência não acarretou mobilização intensa 

das reservas orgânicas da planta. 

A taxa de alongamento da folha (TAlF) (Tabela 5) não foi afetada pelas diferentes 

estratégias de manejo do pasto (P>0,05), entretanto no ciclo 3,0 a TAlF dos pastos sob manejo 

85 x 2,0 foi superior (P<0,05) àquelas dos demais ciclos (Tabela 6) enquanto foi superior 

(P≤0,07) no ciclo 2 para o os pastos sob manejo 95 x 2,0 (Tabela 7). Valores de taxa de 

alongamento maiores, possivelmente estão relacionados com um pastejo menos intenso, que 

com o decorrer dos ciclos pode ter desencadeado mecanismos de translocação e utilização das 

reservas orgânicas por tempo menor, o que acarretaria mais substratos disponíveis ao 

crescimento. A desfolhação pode ter efeito variável sobre a TAlF, assim plantas mantidas sob 

um regime de desfolhação leniente podem responder com um acréscimo na TAlF, porém com 

o aumento da intensidade de desfolhação pode ocorrer a mobilização mais intensa dessas 

reservas. Segundo Richards (1993), há uma rápida remobilização do N dos tecidos 

remanescentes para os tecidos em crescimento após o pastejo. A competição por luz é outro 

aspecto importante que pode modificar a taxa de crescimento de folhas. No último caso, tem-

se um maior período de descanso, o que diminui a disponibilidade de luz no interior do 

dossel. Este fator pode contribuir para uma reestruturação do dossel, promovendo uma TAlF 

maior.  

A taxa de alongamento das hastes (TAlH) não diferiu (P>0,05) entre os diferentes 

manejos do pastos  (Tabela 5), já entre os ciclos de pastejo houve incremento dos valores 

apresentados no manejo 85 x 1, com médias de 0,45; 0,52 e 1,02 cm.perfilho
-1

.dia
-1

 para os 

ciclos 1; 2 e 3, respectivamente (P<0,05) (Tabela 6). O alongamento das hastes pode ser 

influenciado pela ausência de luz no interior do dossel, pois, à medida que este se desenvolve, 

há uma diminuição de luz e consequentemente redução na relação vermelho/vermelho 

extremo (V/Ve) que na planta é percebida pelo fitocromo, pigmento proteico fotorreceptor 

(TAIZ e ZEIGER, 2013), alterando a forma ativa deste, desencadeando o processo. Os dados 

obtidos neste trabalho apresentam similaridade com os dados obtidos por Cândido et al. 

(2006) com capim-tanzânia, embora que os apresentados por este autor tenham menor valor 

para TAlH no manejo com maior frequência de desfolhação. No mesmo trabalho, os autores 

mencionaram a hipótese de a alta intensidade de pastejo ocasionar uma modificação na forma 

de crescimento da gramínea. Essa teoria possivelmente poderia explicar o aumento 
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progressivo da TAlH no decorrer dos ciclos de pastejo. Pompeu, et al., (2010), trabalhando 

com capim-tanzânia e quatro níveis de suplementação, ainda argumentaram que apesar de o 

alongamento das hastes favorecer o aumento na produção de matéria seca, apresenta efeitos 

negativos na qualidade da forragem produzida e no seu aproveitamento pelos animais.  

A taxa de senescência foliar anterior (TFSA) foi afetada (P<0,05) pelas maiores 

frequências de desfolhação, tempo para o dossel interceptar 85% RFA (Tabela 5). A TSFA se 

refere às folhas que permaneceram no pasto após a desfolhação e estão sujeitas ao processo de 

senescência. Segundo Pompeu et al. (2009) a TSFA pode variar em função da intensidade de 

pastejo adotada, pois pastejos muito intensos podem reduzir a área foliar residual e, 

consequentemente, reduzir a quantidade de folhas que poderão entrar em senescência, 

diminuindo, assim a TSFA. A frequência de desfolhação também pode contribuir para 

variação na TSFA (CÂNDIDO et al., 2006; POMPEU et al., 2009). Quando se maneja o pasto 

com períodos de descanso muito prolongados, pode ocorrer o início da senescência das 

primeiras folhas produzidas. Deste modo por ocasião da medição no ciclo seguinte, estas 

folhas podem não ser aproveitadas pelos animais em pastejo e contribuir para o aumento das 

TSFA. Os resultados obtidos para o pasto manejado com 85 x 2 que apresentou os maiores 

valores para a TSFA corroboram a teoria de Pompeu et al. (2009), que menor intensidade de 

desfolhação (IAFr de 2,0) propicia uma maior condição de seletividade para o animal em 

pastejo, que rejeitam as folhas senescentes. 

Foi constatado variações nos ciclos de pastejo (P<0,05%), os quais apresentaram 

valores de 0,37; 0,15 e 1,05 e 0,34; 0,24; 0,83 cm.perfilho
-1

.dia
-1

 para os dosséis manejados 

com 85 x 1 e 85  x 2, respectivamente (Tabela 6). Respostas desta natureza não corroboram 

com os resultados apresentados por Cândido et al. (2006), que verificaram menores valores de 

TSFA para os tratamentos com menor período de descanso. De certa forma, o dossel ainda 

estaria proporcionando quantidade relativamente suficiente de luz, a qual seria necessária para 

retardamento do processo de senescência foliar. Entretanto não somente a relação de 

quantidade e qualidade de luz poderia estar contribuindo para o aumento da TSFA. Outros 

fatores podem estar envolvidos como o TVF, quantidades nutricionais, principalmente o 

nitrogênio, que parece acelerar a cronologia das plantas forrageiras.  

A taxa de senescência foliar posterior (TSFP) apresentou diferença (P<0,05) entre 

as frequências de desfolhação que apresentou maior valor o pasto manejado com 95% de 

IRFA (Tabela 5). Também foram verificadas diferenças (P<0,05) nos ciclos de pastejo para as 

estratégias de manejo 85 x 2,0 e 95 x 1,0 que apresentaram 0,08; 0,52; 0,21 e 0,09 e 0,46 

Figura y. Visualização e medição de haste e folha 
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cm.perfilho
-
1.dia

-1
 nos respectivos ciclos de pastejo (Tabelas 6 e 7). A taxa de senescência 

posterior (TSFP) é a variável que mede a senescência das folhas durante o período de 

descanso (PD) ou seja, antes da entrada dos animais. Os maiores valores de senescência foliar 

apresentados nos pastos sob manejo 85 x 2  e 95 x 1 foram obtidos no segundo ciclo de 

pastejo, possivelmente pode ter sido ocasionado pelo ataque de um fungo do gênero 

Pyricularia. Segundo Goular et al. (2007), esse gênero de fungo é favorecido pelo excesso de 

chuvas com períodos longos e frequentes de exposição da lâmina foliar à água, o que também 

pode ser proporcionado pela irrigação e por temperaturas elevadas. 

Tabela-5 Componentes do fluxo de biomassa em pastagem de capim-canarana pastejado por 

novilhas com duas frequências e duas intensidades de desfolhação 

Variáveis 
 Frequência de desfolhação (%) IRFA Média CV % 

ID 85,0 95,0   

TAlF1/TAlF2 

1 0,88 0,87 0,88
A
 

27,00 2 0,84 0,87 0,86
A
 

Média 0,86ª 0,87ª  

TAlF (cm.perfilho
-1

.dia
-1

) 

1 7,48 7,20 7,34
A
 

18,00 2 6,97 6,38 6,68
A
 

Média 7,23ª 6,79ª  

TAlH (cm.perfilho
-1

.dia
-1

) 

1 0,81 0,82 0,81
A
 

37,00 2 1,02 0,90 0,96
A
 

Média 0,92ª 0,86ª  

TSFA (cm.perfilho
-1

.dia
-1

) 

1 0,83 0,32 0,57
A
 

41,00 2 1,05 0,31 0,68
A
 

Média 0,94ª 0,32
b
  

TSFP (cm.perfilho
-1

.dia
-1

) 

1 0,21 0,62 0,42
A
  

2 0,12 0,46 0,29
A
 58,00 

Média 0,17
b
 0,54ª   

TSFT (cm.perfilho
-1

.dia
-1

) 

1 1,04 0,94 0,99
A
  

2 1,17 0,77 0,97
A
 37,00 

Média 1,11ª 0,86ª   

NFV (folhas.perfilo
-1

) 

1 2,88 2,07 2,48
A
 

31,00 2 2,88 1,72 2,30
A
 

Média 2,88ª 1,89
b
  

NFT (folhas.perfilo
-1

) 

1 3,35 3,88 3,62
A
  

2 3,05 3,06 3,06
A
 

28,00 
Média 3,20ª 3,47ª  

TApF (folha.dia
-1

) 

1 0,15 0,11 0,12
A
 

41,00 2 0,16 0,09 0,14
A
 

Média 0,16ª 0,10
b
  

TVF (dias) 

1 18,40 20,80 19,60
A
 

17,00 

 
2 19,20 19,80 19,50

A
 

Média 18,80ª 20,30ª  

TAF (kg.ha
-1

.dia
-1

) 

1 362,04 399,01 380,52
A
 

31,00 
2 425,11 562,30 493,70

A
 

Média 393,58ª 480,65ª   

Relação entre as taxas de alongamento foliar das folhas 1 e 2 (TAlF1/TAlF2), taxa de alongamento foliar 

(TAlF), taxa de alongamento das hastes (TAlH), taxa de senescência foliar anterior (TSA), taxa de senescência 

posterior (TSP), taxa de senescência total (TST), número de folhas vivas (NFV), número de folhas totais ), taxa 

de aparecimento foliar (TApF), tempo de vida da folha (TVF) e taxa de acúmulo de forragem (TAF). IRFA: 

intercepção da radiação fotossinteticamente ativa. ID: intensidade de desfolhação 

Letras minúsculas para linhas e letras maiúsculas para colunas, Médias na mesma linha, seguidas de letras iguais 

não diferem (P>0,05), pelo teste de Tukey. 
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Para a taxa de senescência foliar total (TSFT), não houve diferença (P>0,05) entre 

os manejos adotados (interação), como do efeito principal de frequência e intensidade 

indicando independência entre esses fatores (Tabela 5). A TSFT apresentou valores médios de 

0,77 a 1,17 (Tabela 5). O aumento da taxa de senescência foliar pode estar relacionado com 

uma maior altura das plantas ou redução na frequência de desfolhação. Lemaire (2001) 

relatou que o pasto sob desfolhações frequentes e com altas intensidades proporciona pouca 

competição por luz devido à constante remoção de área foliar pelos animais. 

Antagonicamente, sob desfolhação pouco frequente, como em alguns casos de lotação 

intermitente (rotacionado), a competição por luz aumenta progressivamente durante o período 

de rebrotação, que pode ocasionar aumento nas taxas de senescência. 

O número de folhas vivas (NFV) por perfilho apresentou valores diferentes para 

as frequências de desfolhação (P<0,05) (Tabela 5). O número de folhas vivas por perfilho 

constitui um dos principais critérios de manejo do pasto, tendo em vista aproveitamento com 

maior eficiência da massa de forragem. O NFV é referente às folhas produzidas após o pastejo 

pelos animais, não sendo consideradas as folhas produzidas nos ciclos anteriores. Os valores 

apresentados para as frequências de desfolhação equivalentes a 85 e 95% de IRFA foram de 

2,88 e 1,89, respectivamente. Os dados aqui obtidos não corroboram com os verificados por 

Andrade et al. (2008), que trabalharam com capim-canarana erecta lisa e observaram resposta 

sigmóide, com tendência de estabilização com 5,5 folhas vivas aos 25 dias de rebrotação. Os 

valores encontrados para o NFV pode ter sido influenciado pela senescência posterior cujos 

valores foram maiores para as frequências de desfolhação com intervalos necessários de 

interceptação de 95 % da RFA.  

Para os ciclos de pastejo, houve diferença nos pastos manejados com 85 x 1,0 e 85 

x 2,0 (P<0,05), que apresentaram valores 2,17; 1,92; 2,88 e 1,95; 1,62; 2,88 folhas.perfilho
-1

 

para os 3 ciclos sucessivos respectivamente (Tabela 6). A variação nos valores de NFV pode 

ter sido oriundo da infecção do capim-canarana causada pelo fungo do gênero Pyricularia sp. 

que se intensificou no segundo ciclo de pastejo. Quando se avalia apenas o último ciclo, os 

valores são idênticos para os dois tratamentos, indicando que nestes ciclos houve maior 

controle deste fungo. 

O número de folhas totais (NFT) não apresentou diferença (P>0,05) (Tabela 5). Os 

valores de NFT apresentaram variação de 3,0 a 3,88, tendo em vista as estratégias de manejo 

adotadas. Andrade et al. (2008) estudando o capim-canarana em diferentes idade de 

rebrotação, constataram variação de 2,8 a 9,8 folhas. Haddad et al. (2005), ao avaliar 
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diferentes genótipos de capim-elefante, observaram resposta quadrática com o aumento da 

idade para o NFT. Com relação aos ciclos de pastejo, não houve diferença (P>0,05) (Tabela 6 

e 7). O fato de não ter havido variação ao longo dos ciclos de pastejo corrobora a calibração e 

a condução dos tratamentos no experimento. Entretanto, pelo maior período de descanso 

proposto para os manejos com 95% de IRFA o pasto poderia apresentar um número de folhas 

maior. No entanto, outros aspectos podem ser considerados nessa varável, pois além do 

número de folhas totais o número de perfilhos (dados não disponíveis) poderia contribuir à 

interceptação luminosa. 

Tabela-6 Efeito dos ciclos de pastejo nos componentes do fluxo de biomassa em pastagem de 

capim-canarana pastejado por novilhas com duas frequências e duas intensidades de 

desfolhação 

Taxa de alongamento foliar das folhas 1 e 2 (TAlF1/TAlF2), taxa de alongamento foliar (TAlF), taxa de 

alongamento das hastes (TAlH), taxa de senescência foliar anterior (TSA), taxa de senescência posterior (TSP), 

taxa de senescência total (TST), número de folhas vivas (NFV), número de folhas totais (NFT), taxa de 

aparecimento foliar (TAPF), , tempo de vida da folha (TVF) e taxa de acúmulo de forragem (TAF) para 

tratamentos 85 (%) IRFA ID 1 e 85 (%) IRFA ID 2.  IRFA: intercepção da radiação fotossinteticamente ativa. 

ID: intensidade de desfolhação 

Médias na mesma linha, seguidas de letras iguais não diferem (P>0,05), pelo teste de Tukey. 

 

A taxa de aparecimento foliar (TApF) foi menor para as menores frequências de 

desfolhação (P<0,05) (Tabela 5). A menor frequência de desfolhação pode proporcionar um 

aumento na altura do pasto, afetando diretamente o tamanho da bainha. Segundo Lemaire e 

Chapman (1996), com o aumento do tamanho da bainha, as folhas necessitam de um tempo 

Variáveis 

Ciclos de pastejo 

Média CV (%) 1 2 3 

 Tratamento 85 (%) IRFA ID 1   

TAlF1/TAlF2 0,82
b
 0,77

b
 0,95ª 0,85 9,80 

TAlF (cm.perfilho
-1

dia
-1

) 5,22ª 5,25ª 6,97ª 5,81 17,21 

TAlH (cm.perfilho
-1

dia
-1

) 0,45
b
 0,52

b
 1,02ª 0,65 46,00 

TSFA (cm.perfilho
-1

dia
-1

) 0,37
ab

 0,15
b
 1,05ª 0,52 41,00 

TSFP(cm.perfilho
-1

dia
-1

) 0,08ª 0,35ª 0,12ª 0,18 49,00 

TSFT(cm.perfilho
-1

dia
-1

) 0,45ª 0,50ª 1,17ª 0,71 37,00 

NFV (folhas.perfilo
-1

) 2,17
ab

 1,92
b
 2,88ª 2,32 16,00 

NFT (folhas.perfilo
-1

) 2,80ª 2,40ª 3,05ª 2,75 20,00 

TApF (folha.dia
-1

) 0,10ª 0,13ª 0,15ª 0,13 24,00 

TVF (dias) 22,75ª 14,00
b
 19,20

ab
 18,65 16,00 

TAF (kg.ha
-1

.dia
-1

) 216,37
b
 351,89

ab
 425,11ª 331,12 31,00 

 Tratamento 85 (%) IRFA ID 2   

TAlF1/TAlF2 0,93ª 0,79
b
 0,93a  0,88 18,00 

TAlF (cm.perfilho
-1

dia
-1

) 5,38
b
 5,31

b
 7,48ª 6,05 11,00 

TAlH (cm.perfilho
-1

dia
-1

) 0,46ª 0,56ª 0,81ª 0,61 29,00 

TSFA (cm.perfilho
-1

dia
-1

) 0,34
b
 0,24

b
 0,83ª 0,47 33,00 

TSFP(cm.perfilho
-1

dia
-1

) 0,08
b
 0,52ª 0,21

ab
 0,27 49,00 

TSFT(cm.perfilho
-1

dia
-1

) 0,42
b
 0,76

ab
 1,04ª 0,74 41,00 

NFV (folhas.perfilo
-1

) 1,95
b
 1,62

b
 2,88ª 2,15 30,00 

NFT (folhas.perfilo
-1

) 2,17ª 2,83ª 3,35ª 2,78 21,00 

TApF (folha.dia
-1

) 0,09
b
 0,10

b
 0,16ª 0,12 31,00 

TVF (dias) 22,00
a
 16,60ª 18,40ª 19,00 14,42 

TAF (kg.ha
-1

.dia
-1

) 276,54ª 346,18ª 362,04ª 328,25 13,85 
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maior para completarem seu percurso acima do cartucho de bainhas. Dessa forma com a 

necessidade de mais tempo para folha emergir de dentro da bainha há uma diminuição da 

TApF. De maneira inversa, pastos que são manejados com uma frequência de pastejo maior 

podem apresentar mais altas TApF. Outro aspecto importante em manejar o pasto com 

maiores frequências de desfolhação é o aumento da densidade de perfilhos, o que pela lei da 

compensação tamanho/densidade de perfilhos (MATTHEW et al., 1995), promove uma 

melhoria da qualidade do pasto, além de uma maior disponibilidade de compostos orgânicos 

que então poderiam favorecer o maior aparecimento de folhas.  

Os dados obtidos neste trabalho para TApF seguem a mesma resposta dos 

apresentados por Cutrim Junior et al. (2010), que trabalharam com capim-tanzânia. Nos ciclos 

de pastejo, observa-se diferença (P<0,05) para o manejo do pasto com 85 x 2 que apresentou 

valores 0,09; 0,10 e 0,16 folhas/dia. Possivelmente o maior IAF residual somado ao efeito das 

sucessivas dose de N, proporcionaram um maior incremento de fotoassimilados neste ciclo, 

tornando possível o uso destes para uma maior TApF. Donaghy e Fulkerson (1997) 

trabalhando com Lolium perenne, concluíram que a quantidade de assimilados vindos da 

fotossíntese contribuiu com 66% para a formação de uma nova folha. Além disso, a 

fotossíntese e as reservas orgânicas, principalmente carboidratos não estruturais, também são 

utilizados pela planta na reconstituição de seus tecidos. (RICHARDS, 1993).  

O tempo de vida da folha (TVF) não apresentou diferença para frequência e 

intensidades de desfolhação (P>0,05), (Tabela 5). O TVF é, geralmente, inversamente 

relacionado com a TApF, portanto, os fatores que promovem aceleração na TApF, reduzem o 

TVF, e vice-versa. No entanto para os tratamentos que apresentaram maiores valores para 

TApF não tiveram reduzido o tempo de vida da folha. Oliveira et al., (2007), em estudo com 

capim-tanzânia, observaram que a TApF foi influenciada pela adubação, porém o TVF não 

teve efeito antagônico, mas teve um aumento significativo. O fato possivelmente pode ser 

decorrente do mecanismo de ação do nitrogênio no prolongamento da vida da folha pela 

manutenção da capacidade fotossintética por mais tempo. 

Os resultados obtidos neste trabalho apresentam efeito antagônico ao TVF 

causado pela TApF, entretanto esses valores não foram diferentes (P>0,05). Um estudo 

desenvolvido por Silva et al., (2009) com diferentes espécies de braquiária e níveis de 

adubação nitrogenada, mostra que altas doses de nitrogênio pode reduzir a duração de vida 

das folhas. No entanto altas doses de nitrogênio podem elevar o IAF, ocasionando excesso de 

sombra que poderia influenciar o TVF. Nos tratamentos em que a frequência de desfolhação 
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foi maior, não houve sobreamento, pois o intervalo de descanso para estes manejos foi o 

tempo necessário para o pasto interceptar 85% da RFA. Esta interceptação da RFA não seria 

suficiente para acelerar o processo de senescência. 

Tabela-7 Efeito dos ciclos de pastejo nas nos componentes do fluxo de biomassa em pastagem 

de capim-canarana pastejado por novilhas com duas frequências e duas intensidades de 

desfolhação 

Taxas de alongamento foliar das folhas 1 e 2 (TAlF1/TAlF2), taxa de alongamento foliar (TAlF), taxa de 

alongamento das hastes (TAlH), taxa de senescência foliar anterior (TSA), taxa de senescência posterior (TSP), 

taxa de senescência total (TST), número de folhas vivas (NFV), número de folhas totais (NFT), taxa de 

aparecimento foliar (TApF), tempo de vida da folha (TVF) e taxa de acúmulo de forragem (TAF)  para 

tratamentos 95 % IRFA ID 1 e 95 % IRFA ID 2. IRFA: intercepção da radiação fotossinteticamente ativa. ID: 

intensidade de desfolhação 

Médias na mesma linha, seguidas de letras iguais não diferem (P>0,05), pelo teste de Tukey.  

 

 

Houve diferença (P<0,05) nos ciclos de pastejo apenas para o manejo do pasto 

com 85 x 1. Os valores apresentados para os sucessivos ciclos foram 22,75; 14,00 e 19,20 

(Tabela 6). Os valores apresentados para a TApF nos respectivos ciclos foram 10,0; 13,0 e 

15,0, representando sentido inverso aos da TVF. Embora em sentido antagônico os valores de 

TApF não apresentaram diferença (P>0,05) para este manejo. Os resultados apresentados para 

Variáveis 

Ciclos de pastejo 

Média CV (%) 1 2 

 Tratamento 95 (%) IRFA ID 1   

TAlF1/TAlF2 0,86ª 0,88ª 0,87 7,20 

TAlF (cm.perfilho
-1

dia
-1

) 5,88ª 6,38ª 6,13 5,70 

TAlH (cm.perfilho
-1

dia
-1

) 0,77ª 0,90ª 0,84 10,91 

TSFA (cm.perfilho
-1

dia
-1

) 0,47ª 0,31ª 0,39 28,20 

TSFP(cm.perfilho
-1

dia
-1

) 0,09
b
 0,46ª 0,28 49,00 

TSFT(cm.perfilho
-1

dia
-1

) 0,55ª 0,77ª 0,66 22,27 

NFV (folhas.perfilo
-1

) 2,37ª 1,72ª 2,45 18,77 

NFT (folhas.perfilo
-1

) 2,42ª 3,06ª 2,74 16,42 

TApF (folha.dia
-1

) 0,12ª 0,09ª 0,11 19,09 

TVF (dias) 21,20ª 19,80ª 20,50 4,80 

TAF (kg.ha
-
1.dia

-1
) 320,15ª 562,30ª 441,23 38,89 

 Tratamento 95 (%) IRFA ID 2   

TAlF1/TAlF2 0,87ª 0,87ª 0,87 12,37 

TAlF (cm.perfilho
-1

dia
-1

) 5,48ª 7,20ª 6,34 19,24 

TAlH (cm.perfilho
-1

dia
-1

) 0,61ª 0,82ª 0,72 20,83 

TSFA (cm.perfilho
-1

dia
-1

) 0,43ª 0,32ª 0,38 20,26 

TSFP(cm.perfilho
-1

dia
-1

) 0,26ª 0,62ª 0,44 56,00 

TSFT(cm.perfilho
-1

dia
-1

) 0,69ª 0,94ª 0,82 21,95 

NFV (folhas.perfilo
-1

) 2,50ª 2,07ª 2,29 13,10 

NFT (folhas.perfilo
-1

) 3,09ª 3,88ª 3,48 16,11 

TApF (folha.dia
-1

) 0,11ª 0,11ª 0,11 0,00 

TVF (dias) 24,20ª 20,80ª 22,50 10,66 

TAF (kg.ha
-
1.dia

-1
) 359,80ª 399,01ª 379,41 7,30 
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o manejo com 85 x 2,0 também tiverem sentido antagônico com relação à TApF, 

corroborando a teoria de incompatibilidade ou sentido contrário destas variáveis. Uma outra 

hipótese é que o desenvolvimento de uma doenças pode prejudicar o crescimento das plantas, 

entretanto o aparecimento de fungos pode diminuir o tempo de vida das folhas.  

Foram verificadas diferenças (P>0,06) para a taxa de acúmulo de forragem (TAF) 

para o manejo do pasto com 85 x 1,0 que apresentou o menor acúmulo de forragem durante o 

período de descanso (PD). O resultado apresentado para este manejo é decorrente de uma 

menor área foliar residual, que possivelmente retarda seu crescimento em comparação aos 

demais manejos, combinado a esse fator, a maior frequência de desfolhação promove menor 

acúmulo de forragem. 

Também houve diferença nos ciclos de pastejo para TAF. O manejo com 85 x 1,0 

(Tabela 6) foi o único que mostrou variação no decorrer dos ciclos, com valores de 216,37; 

351,89 e 425,11 para os três ciclos, respectivamente. Os resultados obtidos para essa variável 

são superiores aos valores apresentados por Cândido et al., (2006), Pompeu et al. (2009) e 

Silva et al. (2007), que trabalharam com capim-tanzânia. Os dados obtidos neste trabalho não 

apresentam similaridade com os dados obtido no trabalho de Silva et al. (2007) mediante uso 

do método agronômico, que apresentou valores constantes para os períodos de descanso mais 

curtos e crescentes para o período de descanso mais longo. Nos trabalhos de (CÂNDIDO et 

al., 2006; POMPEU et al., 2009), ambos pelo método da morfogênese, apresentaram valores 

constantes para esta variável. Uma possível resposta a esse fato é que pela maior intensidade 

do pastejo houve uma modificação no modo de crescimento do pasto. A hipótese é sustentada 

pelo fato de haver também um aumento progressivo de hastes, o qual é um componente do 

acúmulo de forragem. Segundo Cândido et al. (2006), o pastejo muito intenso pode provocar 

esse comportamento em espécies cespitosas, que pode modificar a quantidade de  massa 

produzida além de modificar a estrutura do pasto. 
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5. CONCLUSÕES  

O capim-canarana, mesmo em condições de alagamento (primeiro experimento), 

apresentou elevados índices de crescimento se comparado a outras espécies cultivadas. 

O manejo com 95% de interceptação da radiação fotossinteticamente ativa 

apresentou maior eficiência em relação às trocas gasosas, principalmente com o índice de área 

foliar residual de 2,0. 

O capim-canarana pastejado por novilhas deve ser manejado com frequência de 

desfolhação de 95% de interceptação da radiação fotossinteticamente ativa associada a um 

índice de área foliar residual de 2,0. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1a - Coleta de solo da área experimental; anexo 1b – local de coleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Anexo 2a e 2b- Visão panorâmica da área experimental antes do experimento 
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Anexo 3a- Área de reserva; anexo 3b- desbravamento da área de reserva 

 

 
 

 

 

Anexo 4a- Cerca da área de reserva; anexo 4b- plantação da área de reserva 
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Anexo 5a e 5b- Construção da cerca elétrica dos piquetes experimentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Anexo 6a e 6b- Visualização de detalhes da cerca elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a
 b  

b 

b a
 b  



76 

 

  

 

 

Anexo 7- Animais pastejando em piquetes experimentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Anexo 8- Animais sob a sombra artificial em condições experimentais 
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Anexo 9a- Visualização do cocho com sal mineral; anexo 9b- cocho com água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10a- Visualização do brete com balança; anexo 10b- pesagem de animais 
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