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RESPOSTAS DO CAPIM MASSAI SUBMETIDO A FREQUÊNCIAS DE
CORTE
RESUMO
Objetivou-se neste trabalho avaliar a dinâmica de crescimento e produção de
forragem do capim Massai submetido as frequências de desfolhação, durante o
período chuvoso, com intuito de elucidar a melhor frequência de desfolhação no
manejo do pastejo, para garantir maior produtividade do capim. Foi utilizado o
delineamento experimental em blocos casualizado, com quatro tratamentos
(quatro frequências de desfolhação do dossel, sendo 24; 32; 48 e 96 dias de
intervalo de corte). As características morfogênicas foram avaliadas após o corte
de uniformização, em sete perfilhos ao acaso por repetição. Estas avaliações
foram feitas semanalmente. A taxa de aparecimento foliar, o filocrono, a taxa de
alongamento foliar, a taxa de senescência foliar e a taxa de alongamento do
colmo foram influenciados (p<0,05) pelas frequências de corte do capim Massai,
não havendo efeito (p>0,05) na duração de vida da folha. O número de folhas
vivas por perfilho, o comprimento médio de lâminas foliares, a densidade
populacional de perfilhos (DPP) e o comprimento da bainha foram influenciados
pelas frequências de corte do capim Massai. A altura da planta, a massa seca
de lâmina foliar colhida, a massa seca do colmo colhida, a massa seca de
material morto colhida e a relação folha/colmo foram influenciados pelas
frequências de corte, não havendo resposta na massa seca de forragem colhida.
As taxas de acúmulo de lâmina foliar, o acúmulo de colmo, a perda de forragem
e a produção bruta de forragem não foram influenciadas pelas frequências de
corte. A frequência de desfolhação no período de 24 dias, apresentou os
melhores valores de produtividade do capim Massai durante o período chuvoso.
Palavras-chaves: altura da planta; frequência de desfolhação; respostas
morfológicas

RESPONSES OF MASSAI GRASS TO DIFFERENT FREQUENCIES OF
DEFOLIATION
ABSTRACT
The objective of this work was to evaluate the growth dynamics and forage
production of the Massai grass subjected to the defoliation frequencies during the
rainy season, to elucidate the best frequency of defoliation in the grazing
management, to guarantee higher productivity of the grass. A randomized block
design with four treatments (four canopy defoliation frequencies, 24, 32, 48 and
96 days of cut interval) was used. The morphogenic characteristics were
evaluated after the uniformization cut, in seven random tillers by repetition. These
evaluations were done weekly. The leaf appearance rate, phyllochrome, leaf
elongation rate, leaf death rate and stem elongation rate were influenced (p<0.05)
by the different cutting frequencies of Massai grass, with no effect (p>0.05) on
leaf life span. The number of live leaves per tiller, mean leaf length, tiller
population density and sheath length were influenced (p<0.05) by different cutting
frequencies. Plant height, leaf dry matter content, stem dry matter content, dead
matter content and leaf/stem ratio were influenced (p<0.05) by the different
cutting frequencies, with no effect (p>0.05) on total dry matter. The leaf
accumulation and stem accumulation rates, forage loss and forage production of
Panicum maximum cv. Massai were not influenced (p>0.05) by the different
cutting frequencies. The frequency of defoliation in the period of 24 days
presented the best productivity values of the Massai grass during the rainy
season.
Keywords: frequency of defoliation; morphological responses; plant height
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1 INTRODUÇÃO

Dentre as principais gramíneas utilizadas na bovinocultura de corte no
Brasil, destacam-se os cultivares pertencentes a espécie Megathyrsus maximus,
por possuírem boa adaptação a climas tropicais e elevada produtividade
(GOMES et al., 2011). Neste sentido, o cultivar Massai se sobressai, por
apresentar melhor cobertura de solo e, consequentemente, menor presença de
plantas invasoras no pasto, sendo considerada uma promissora opção para o
sistema de produção intensivo (EUCLIDES et al., 2008; VALLE et al., 2009).
No entanto, o manejo inadequado das pastagens pode alterar suas
características quantitativas e qualitativas. Maiores intervalos de corte
incrementam a massa total de forragem, porém, tende a reduzir o valor
nutricional (COSTA et al., 2007). Desta forma, para o correto conhecimento
morfogênico e de características de perfilhamento, deve-se observar o intervalo
de corte, de modo a permitir melhor interação da planta com o meio
(MARANHÃO et al., 2010).
De acordo com Lopes et al. (2014), o momento certo de desfolhação,
possibilita o correto manejo das pastagens. Devido a importância dessa
ferramenta de manejo do pastejo, vários trabalhos avaliaram o efeito da
frequência de corte sobre gramíneas forrageiras, a exemplo do Xaraés (COSTA
et al., 2007); Basilisk (MARANHÃO et al., 2010) e Tanzânia (SOUZA et al., 2007).
Estes estudos destacaram a importância da utilização de intervalos de corte que
favoreçam melhores características de produção.
Para o capim Massai a recomendação da frequência de corte é conflitante
em razão da referência consultada, e, principalmente, para a região Norte do
Brasil, onde as pesquisas são escassas. Diante disso, objetivou-se avaliar a
dinâmica de crescimento e produção de forragem do capim Massai submetido
as frequências de desfolhação, durante o período chuvoso, com intuito de
elucidar a melhor frequência de desfolhação no manejo do pastejo, para garantir
maior produtividade do capim.

9

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Megathyrsus maximus cv. Massai

O Megathyrsus maximus cv. Massai constitui-se em um híbrido natural
entre o Megathyrsus maximus e o Panicum infestum (EMBRAPA, 2001).
Distingue-se das diferentes espécies e cultivares, por apresentar elevada
porcentagens de folhas e caules de menor diâmetro (EMBRAPA, 2002). Sendo
considerada uma gramínea com importantes características que podem
favorecer a seleção de folhas, como maior densidade de matéria seca e maior
relação folha/colmo (BRÂNCIO et al., 2003).
Euclides et al. (2008) avaliaram dois cultivares (Mombaça e Massai) e
observaram importantes características produtivas do capim Massai em relação
ao Mombaça. Os autores ressaltaram que o bom desempenho dos animais e a
boa adaptabilidade do capim, permitem sua viabilização em sistema de produção
bovina a pasto.
Em estudo realizado por Vargas Júnior et al. (2013) para comparar os
cultivares Megathyrsus maximus (Aruana), Megathyrsus maximus Jacq.
(Massai) e Brachiaria híbrida (Mulato), verificaram maior disponibilidade de
matéria seca total no capim Massai, com indícios de melhor ajuste de produção
entre os períodos seco (4619,2 kg ha

-1)

e das águas (5161,4 kg ha

-1).

No

entanto, observaram que o Massai apresentou componentes morfológicos de
menor valor nutricional em relação ao Aruana, aproximando-se do valor
nutricional de espécies do gênero Brachiaria sp.
Benício et al. (2011) avaliaram diferentes cultivares de Megathyrsus
maximus cultivados sob diferentes fontes de fertilizantes fosfatados e
constataram a potencialidade de perfilhamento do cultivar Massai, relativos a
diferenças genéticas intrínsecas associadas a ele. Já Emerenciano Neto et al.
(2013), compararam os cultivares Aruana, Marandu, Massai e Piatã e verificaram
que o capim Massai, apresentou os melhores resultados de acúmulo de forragem
(3296 kg ha -1) e taxa de acúmulo de folhas (51,3 kg ha

-1

dia -1), com estrutura

do dossel na época das águas mais favorável para animais criados a pasto,
devido a maior massa de folhas e relação folha/colmo.
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2.2 Morfogênese e produção agronômica

A morfogênese tem por finalidade comparar os índices de produção e
observar possíveis correlações entre eles. Neste sentido, Santos et al. (2012)
avaliaram o Brachiaria decumbens cv. Basilisk e observaram correlação entre o
tamanho e número dos órgãos, assim como, compensação entre o aparecimento
e duração de vida das folhas.
A taxa de aparecimento de perfilhos, de alongamento de folha e
alongamento do colmo possuem associação positiva entre si, e determinam o
crescimento e desenvolvimento das plantas forrageiras (SANTOS, FONSECA,
GOMES, 2013). Já a senescência foliar teria associação positiva com o aumento
do índice de área foliar, a partir do sombreamento das folhas na porção inferior
do dossel (PACIULLO et al., 2005).
De acordo com Lopes et al. (2013) a taxa de alongamento foliar aumenta
o incremento na proporção de folhas, o que melhora a interceptação luminosa e
o processo fotossintético da planta, e, consequentemente, no maior acúmulo de
biomassa. No período das águas a estrutura do dossel é renovada
continuamente em virtude da renovação de tecidos foliares em proporção
superior ao processo de senescência, que continua a ocorrer, porém sem
comprometer o processo natural de crescimento da planta (VARGAS JUNIOR et
al., 2013).
Em estudo realizado por Luna et al. (2014) para avaliarem as
características morfogênicas de três gêneros de gramíneas (Brachiaria sp,
Panicum sp e Cenchrus sp) em regimes de cortes, os autores verificaram
maiores taxas de aparecimento foliar para as cultivares Áridus e Biloela
(Centhrus ciliares) seguidas do cultivar Massai (Megathyrsus maximus) no
período chuvoso. O que evidencia a potencialidade do capim Massai em
rebrotação por elevada taxa de aparecimento foliar e perfilhamento.
Segundo Santos et al. (2011) as características morfogênicas e estruturais
em capim braquiária, sofrem variações em diferentes alturas das plantas, com
relevância dos efeitos nas taxas de senescência foliar e alongamento do
pseudocolmo no perfilho.
Oliveira et al. (2007) verificaram que diferentes intensidades de
desfolhação, causaram modificações nas respostas morfogênicas e estruturais
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no capim Tanzânia, entretanto, mencionaram que em relação as taxas de
aparecimento foliar, filocromo e perfilhamento, seriam necessárias maiores
diferenças nas intensidades de desfolhação, para que houvessem alterações
nessas variáveis.
Ao trabalharem com capim Marandu, Marcelino et al. (2006) observaram
que maiores frequências de corte promoveram maiores taxas de alongamento e
aparecimento de folhas, maior comprimento de lâmina foliar e menor acúmulo e
alongamento de peseudocolmo. Em relação a produtividade Rodrigues et al.
(2006) em estudo com capim tanzânia, observaram que o aumento da idade de
corte, forneceu maiores teores de matéria seca, porém, com reposta negativa na
qualidade da forragem, representada pela diminuição da relação folha:colmo.
Desta forma, estudos que utilizam diferentes intervalos de corte permitem
conhecer respostas morfogênicas e estruturais da planta, e deste modo,
possibilitam a manipulação do acúmulo de forragem, composição morfológica e
estrutural do pasto (REYNOSO et al., 2009).
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3 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no Setor de Bovinocultura de Corte da Escola
de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal do Tocantins UFT. Localizado de acordo com as seguintes coordenadas geográficas:
aproximadas de latitude 07º13’40” S e longitude 48º14’25” situada na BR 153,
Km 112 – Zona Rural de Araguaína - TO.
O solo da área experimental é classificado como Neossolo Quartzarênico
Órtico típico (EMBRAPA, 2013). As análises de solo foram realizadas na
ESALQ/DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DO SOLO: Laboratório de análise de
microbiologia do solo, cujas características químicas, na camada de 0-20 cm do
solo, revelaram: pH (CaCl2) = 4; MO colorimetria = 25 mmolc dm-3; P (resina) =
13 mg dm-3; K (resina) = 0,8 mmolc dm-3; Ca2+ (resina) = 5 mmolc dm-3;
Mg2+(resina) = 2 mmolc dm-3; H + Al3+( SMP) = 20 mmolc dm-3; SB = 7,8 mmolc
dm-3; CTC = 27,8 mmolc dm-3 e V = 28%.
O clima da região segundo a classificação de Köppen é Aw–Tropical de
verão úmido com temperaturas máximas e mínimas de 40ºC e 18ºC,
respectivamente, sendo a umidade relativa do ar com média anual de 76% e
precipitação anual de 1746 mm, com estação seca e chuvosa bem definida, com
período de estiagem no inverno. Durante o experimento a precipitação acumulou
1254,9 mm, conforme distribuição apresentada na (Figura 1) registrados na
estação do Instituto nacional de Meteorologia, distante 900 m da área.
A área utilizada consistiu em pastagem de Megathyrsus maximus cv.
Massai com parcelas experimentais apresentando dimensões de 3 x 3 m (9 m 2)
cada, com área total de 144 m². O experimento teve início em 25 de novembro
de 2016 e se estendeu a 01 de março de 2017.
Os tratamentos experimentais foram dispostos em delineamento em blocos
casualizados (DBC) com quatro tratamentos e quatro blocos, totalizando 16
unidades experimentais. Os tratamentos consistiram de quatro frequências de
desfolhação do dossel: correspondentes a 24; 32; 48 e 96 dias pós-início
experimental.
Para início do experimento, o solo foi corrigido com aplicação 2t ha

-1

de

calcário dolomítico (PNRT = 89%), a lanço e fertilizado com 40 kg ha-1 de P205
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(superfosfato simples). Para aplicação de N e K, foi utilizado o formulado (N-P-

Precipitação (mm) e temperatura (ºC)

K- 20:00:20).

336,4

350
300

292,6

279,6

248,6

250
200

Temperatura (ºC)
150

Precipitação (mm)
97,7

100
50

26,3

25,9

25,3

25,2

25,6

0
NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

Meses do ano

Figura 1 Valores médios de temperatura (ºC) e precipitação (mm) referente aos
meses experimentais.
Fonte: Estação do Instituto Nacional de Meteorologia (2016).

Os ciclos de produção foram associados à adubação frequente de
nitrogênio e potássio, que permitiram o acompanhamento das variáveis
morfogênicas e estruturais da pastagem conforme Tabela 1.

Tabela 1 Frequência de corte, número de ciclos, quantidade de nitrogênio
aplicado por ciclo e quantidade total de nitrogênio aplicado durante o
período experimental
Frequência de
Número
Nitrogênio por
Nitrogênio e K2O
corte (dias)
de ciclos
ciclo (kg ha-1 de N) aplicado (kg ha-1 de N)
24
4
26,4
105,6
32
3
35,2
105,6
48
2
52,8
105,6
96
1
105,6*
105,6
*Em duas aplicações de 52,8 kg ha-1 de N, sendo a primeira aplicação logo no início e a segunda
48 dias após.

As adubações foram realizadas sempre após as desfolhações, em função
das quantidades estabelecidas para cada tratamento e formuladas em separado
por parcela experimental.
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Para a avaliação das características morfogênicas foi utilizada a técnica de
perfilhos marcados (DAVIES, 1993), utilizando-se sete perfilhos ao acaso por
repetição, totalizando-se 28 perfilhos marcados por tratamento, avaliando-os a
cada sete dias.
Os dados foram registrados em planilhas eletrônicas de acordo com
Alexandrino et al. (2004), onde foram estimados:
✓taxa de aparecimento foliar (TApF) - que representa o número de folhas
completamente expandidas que apareceram durante o período de descanso
(folhas/perfilho/dia);
✓taxa de alongamento foliar (TAlF) - que corresponde ao incremento no
comprimento total de folha durante o período de descanso (mm/folha/dia);
✓taxa de senescência foliar (TSF) – que dá a perda em comprimento de
folha de um perfilho durante o período de descanso (mm/folha/dia);
✓taxa de alongamento de colmo (TAlC) – que representa o incremento em
pseudo-colmo durante o período de descanso (mm/perfilho/dia);
✓filocrono (Filocr) – que é o inverso da taxa de aparecimento foliar e
corresponde ao tempo em dias para o aparecimento de duas folhas sucessivas
no perfilho (dias/folha/perfilho);
✓comprimento médio de lâminas foliares (CMLF) (mm/folha);
✓ Número de folhas vivas por perfilho (NFV);
✓duração de vida da folha (DVF) – dias/folha e comprimento de bainha
(CB) – mm.
As características agronômicas foram avaliadas a partir da massa seca de
forragem colhida (MSFC), massa de lâmina foliar colhida (MSLFC), massa seca
de colmo colhida (MSCC) e massa seca material morto colhida (MSMMC).
Os pontos de coleta foram estabelecidos em função da altura média das
plantas, nas parcelas, obtida através da mensuração de cinco pontos aleatórios,
medido diretamente no dossel forrageiro da área. A altura do dossel, em cada
ponto, correspondeu à altura média da curvatura das folhas em torno da régua.
Nesse ponto selecionado foi alocada quadro de amostragem de 0,6 m2 e
toda a forragem contida nesta área, colhida na razão de 50% da altura
encontrada. Com este processo, retirava-se uma alíquota representativa de cada
amostra, para a determinação da massa seca dos componentes morfológicos
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lâmina foliar, colmo, material morto e a soma deles, para o cálculo da massa de
forragem colhida.
Após cada separação, todos os componentes foram secos em estufa a
temperatura média de 55ºC por 72 horas, para estimativas de massa seca. Com
base nos dados de massa seca de lâmina foliar e de colmo, determinou-se a
relação folha/colmo (F/C).
A densidade populacional de perfilhos (DPP) (perfilhos m2) foi mensurada
a cada corte, pela contagem direta a campo, em um quadro de amostragem de
0,15 m x 1,0 m (0,15 m²), alocado no ponto da altura média da parcela. A
estimativa da densidade populacional dos perfilhos foi a média das quatro
parcelas por tratamento.
Para determinar os fatores gravimétricos de cada componente morfológico,
foram utilizados 80 perfilhos de cada tratamento, os quais casualmente foram
colhidos rente ao solo. Amostras de lâminas de folhas emergentes (folha do topo)
e adultas (folha da base) e de colmos foram medidas, posteriormente, foram
secas em estufa 55°C, a fim de estabelecer os índices gravimétricos, isto é, fator
de conversão entre comprimento e peso seco de lâmina foliar (g mm-1).
As informações de taxa de alongamento foliar e de colmo foram
transformadas em taxas de produção de lâmina foliar e colmo, e os dados da
taxa de senescência em perda de forragem, conforme as seguintes equações,
adaptadas de Cândido (2006); Davies (1993):
TPLF = [(TAlF x α1) x DPP)]
TPerF = [(TSF x α2) x DPP)]
TPC = [(TAlC x α3) x DPP)]
TPBF = TPLF + TPC
Em que: TPLF = taxa de produção de lâmina foliar (kg MS ha-1 dia-1); TAlF
= taxa de alongamento foliar (mm/perfilho/dia); α1 = índice gravimétrico de
lâminas foliares emergentes (g mm-1); TPerF = taxa de perda de forragem (kg
MS ha

-1

dia -1); TSF = taxa de senescência foliar (mm/perfilho/dia); α2 = índice

gravimétrico de laminas foliares adultas (g mm-1); TPC = taxa de produção de
colmo (kg MS ha

-1

dia

-1);

TAlC = taxa de alongamento do colmo

(mm/perfilho/dia); α3 = índice gravimétrico dos colmos (g mm-1); DPP =
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densidade populacional de perfilhos (perfilho/m²); TPBF = taxa de produção
bruta de forragem (kg MS ha -1 dia -1).
Os dados foram submetidos aos testes de normalidade e homogeneidade,
seguido por análise de variância e quando necessário foi aplicado teste Tukey a
5% de probabilidade de erro para comparação das médias e avaliação dos
efeitos dos tratamentos.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A frequência de corte alterou todas as características morfogênicas, como
a taxa de aparecimento foliar (TApF), filocrono, taxa de alongamento foliar
(TALF), taxa de senescência foliar (TSF) e a taxa de alongamento do colmo
(TALC), a exceção da duração de vida da folha (DVF) (Tabela 2).

Tabela 2 Taxa de aparecimento foliar (TApF), filocrono, taxa de alongamento
foliar (TALF), taxa de senescência foliar (TSF), taxa de alongamento
do colmo (TALC) e duração de vida foliar (DVF) de Megathyrsus
maximus cv. Massai em frequências de corte
Frequência de corte (dias)
CV1
P>F2
Variáveis
24
32
48
96
TApF
0,08b
0,07b
0,06a
0,05a
8,31
0,0001
a
ab
bc
c
Filocrono
14,13
16,74
19,04
21,04
9,71
0,0006
TALF
21,68b
24,83b
16,25a
26,54b
11,18 0,0004
TSF
8,44a
7,22a
9,64a
16,27b
19,14 0,0001
a
a
a
TALC
1,64
2,05
1,41
4,07b
37,18 0,0057
DVF
52,66
59,94
49,56
65,83
16,60 0,1190
1Coeficiente

de variação (%).
do Teste “F” da análise de variância.
Médias seguidas pela mesma letra nas linhas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
TApF = folhas/perfilho/dia; filocrono = dias/folha/perfilho; TALF = mm/folha/dia; TSF =
mm/folha/dia; TALC = mm/perfilho/dia; DVF = dias/folha.
2Significância

Em relação à taxa de aparecimento foliar (TApF), os maiores valores
observados nas frequências de corte, de 24 e 32 dias, possivelmente foram
decorrentes da maior exposição luminosa na base da planta (CÂNDIDO et al.,
2005). O que provavelmente influenciou os componentes estruturais e o índice
de área foliar do pasto (DIFANTE et al., 2011). Outra explicação seria que nas
maiores frequências de desfolhação, ocorreu redução do comprimento do
cartucho de bainha, com diminuição da distância necessária para surgimento de
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nova folha, e, consequentemente, maior taxa de aparecimento foliar
(ALEXANDRINO, VAZ, SANTOS, 2010).
Os maiores valores de filocrono foram observados nas menores
frequências de corte. O rápido restabelecimento foliar está relacionado a
menores valores dessa variável. Resultados semelhantes foram encontrados por
Marcelino et al. (2006), que observaram maiores valores de filocrono em
menores frequências de desfolhação, decorrentes de variações na taxa de
aparecimento foliar e modificações no estágio de desenvolvimento da planta.
Para a taxa de alongamento foliar (TALF) foi observado variação na
frequência de corte de 48 dias, apresentando menor valor em comparação aos
demais tratamentos. Segundo Marcelino et al. (2006) modificações nesta
variável, podem surgir a partir da utilização de maiores intensidades e
frequências de desfolhação, o que não ocorreu neste experimento, pois as
intensidades de desfolhação foram ajustadas para não apresentarem diferenças
entre tratamentos.
Foi observada que a frequência de corte de 96 dias, apresentou valor
superior para a taxa de senescência foliar (TSF) quando comparado às demais
frequências de corte. A taxa de senescência foliar determina o acúmulo líquido
de massa de forragem (IWAMOTO et al., 2015).
Esses resultados estão de acordo com os encontrados por Cutrim Júnior et
al. (2010), que observaram que a taxa de senescência foliar em menores
frequências de corte tendem a aumentar, como reflexo do maior sombreamento
das folhas basais no interior do dossel.
O maior valor para taxa de alongamento do colmo (TALC) foi encontrado
no intervalo de corte de 96 dias. Esse resultado possivelmente foi decorrente do
maior período de descanso, o que viabilizou maiores níveis de sombreamento,
com reflexos negativos na interceptação de luz no interior do dossel (CUTRIM
JÚNIOR et al., 2010).
Lopes et al. (2013; 2014) não observaram variação na taxa de alongamento
do colmo do capim Massai em doses elevadas de adubação nitrogenada, e
destacaram a sua capacidade em responder preferencialmente em produção de
biomassa foliar, pelo aumento da taxa de alongamento foliar. Tal fato, evidencia
a potencialidade de crescimento em área foliar do capim Massai e destaca sua
qualidade de produção quando comparadas a outras forrageiras, enquanto,
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normalmente outros capins alteram a taxa de alongamento de colmo, o Massai
mantém, pois, o seu mecanismo de alongamento é diferente, o que pode
justificar a ausência de efeito das taxas de alongamento do colmo nas três
maiores frequências.
A duração da vida foliar (DVF) não foi afetada pelas frequências de corte.
De acordo com Martuscello et al. (2015) para melhor avaliar a duração de vida
da folha (DVF) os dados devem ser analisados conjuntamente aos valores de
senescência foliar (TSF). Ainda segundo os autores, plantas na ausência de
nitrogênio (N), tendem a apresentar baixa taxa de senescência foliar, com o
objetivo de manterem-se vivas. Como no presente estudo houve manutenção do
fornecimento de nitrogênio em relação as frequências de corte, esse fato poderia
justificar a ausência de efeito na duração da vida foliar, em todos os tratamentos
avaliados, independentemente do intervalo de frequência de corte.
O número de folhas vivas por perfilho (NFV), o comprimento médio de
lâminas foliares (CMLF), a densidade populacional de perfilhos (DPP) e o
comprimento da bainha (CB) foram influenciados pelas frequências de corte do
capim Massai (Tabela 3).

Tabela 3 Número de folhas vivas por perfilho (NFV), comprimento médio de
lâminas foliares (CMLF), densidade populacional de perfilhos (DPP) e
comprimento de bainha (CB) de Megathyrsus maximus cv. Massai em
frequências de desfolhação
Frequência de corte (dias)
CV1
P>F2
Variáveis
24
32
48
96
b
b
a
NFV
3,79
3,82
2,86
3,23ab
8,90
0,0018
a
a
a
CMLF
207,73
247,12
258,79
415,50b
11,67 0,0001
DPP
2278,75c 2286,11c 1686,67b
1120,00a
6,86
0,0001
a
a
a
CB
111,56
157,82
201,47
424,54b
24,28 0,0001
de variação (%); 2Significância do Teste “F” da análise de variância; NFV = número de folhas
vivas; CMLF = mm/folha; DPP = perfilhos/m2; CB = mm.
1Coeficiente

Médias seguidas pela mesma letra nas linhas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

O número de folhas vivas por perfilhos (NFV) no intervalo de corte de 48
dias apresentou menor valor, em comparação aos intervalos de corte de 24 e 32
dias, não diferindo do intervalo de corte de 96 dias. De acordo com Pena et al.
(2009) o número de folhas vivas por perfilho (NFV) é influenciada pela taxa de
aparecimento foliar e duração de vida da folha, sendo obtida a partir do equilíbrio
entre essas duas variáveis. O que dá a está variável a conotação de mais estável
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da planta, o que pode ter favorecido os resultados encontrados no presente
trabalho.
O maior comprimento médio das lâminas foliares (CMLF) foi observado na
frequência de corte com 96 dias. Essa variável é dependente da altura da planta,
com maiores valores sendo observados nas maiores alturas. Martins et al. (2014)
destacaram o comprimento de bainha e taxa de alongamento foliar como
determinadores do comprimento médio da lâmina foliar, com o cartucho de
bainha determinando variações no tempo disponível para o crescimento foliar.
Desta forma, o comprimento das folhas deve-se adaptar em limites impostos por
essas características (SBRISSIA; SILVA, 2008). Segundo Santos et al. (2011)
essas alterações constituem adaptações morfológicas que caracterizam a
plasticidade fenotípica do capim.
A densidade populacional de perfilhos (DPP) aumentou com o incremento
da frequência de desfolhação, fato observado nos tratamentos de menor
intervalo de corte pós-desfolhação. Esses resultados foram decorrentes de maior
exposição luminosa na base da planta, proporcionada por cortes mais frequentes
(CÂNDIDO et al., 2005). A contínua renovação dos perfilhos mortos, a partir da
disponibilidade dos fatores bióticos e abióticos, garante a persistência e
perenidade das pastagens (COSTA et al., 2016).
De acordo com ALEXANDRINO; CANDIDO; GOMIDE (2011) as maiores
alturas do dossel decorrentes de menores frequências de corte, estão
associadas a redução da densidade de perfilhos e ajustes em relação ao seu
tamanho, o que pode justificar os resultados encontrados no presente estudo.
O comportamento da taxa de aparecimento foliar (TApF) está associado a
existência do mecanismo de perfilhamento, pois cada folha que surge introduz a
planta uma nova gema basal, que permite desta forma, o surgimento de novos
perfilhos (SANTOS et al., 2013).
O maior comprimento de bainha (CB) observado na frequência de corte de
96 dias pode estar relacionado ao aumento da taxa de alongamento do colmo
observado neste tratamento. Martins et al. (2014) em estudo com níveis
crescentes de sombreamento artificial, também observaram maior comprimento
de bainha em plantas que apresentaram maior taxa de alongamento do colmo.
A altura da planta (ALT), a massa seca de lâmina foliar colhida (MSLFC), a
massa seca do colmo colhida (MSCC), a massa seca de material morto colhida
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(MSMMC) e a relação folha/colmo foram influenciados pelas frequências de
corte, não havendo resposta na massa seca de forragem colhida (MSFC) em
Megathyrsus maximus cv. Massai (Tabela 4).
Tabela 4 Altura da planta (ALT), massa seca de forragem colhida (MSFC), massa
seca de lâmina foliar colhida (MSLFC), massa seca de colmo colhida
(MSCC), massa seca de material morto colhida (MSMMC) e relação
folha/colmo (F/C) em Megathyrsus maximus cv. Massai em frequências
de desfolhação
Frequência de corte (dias)
Variáveis
CV1
P>F2
24
32
48
96
Altura
44,93a
55,64b
69,73c
83,25d
3,73
0,0001
MSFC
6330,96
6432,79
6030,51
7348,01
17,95 0,4530
MSLFC
6132,20b 5938,13b 5144,57ab
3954,45a
15,19 0,0094
a
a
a
MSCC
118,64
436,93
713,08
2255,15b
62,80 0,0007
b
MSMMC
80,12ª
57,73ª
172,86ª
1138,42
37,17 0,0001
F/C
131,40b
94,56ab
20,36ab
1,96a
93,02 0,0248
1Coeficiente

de variação (%).
do Teste “F” da análise de variância.
Médias seguidas pela mesma letra nas linhas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
Altura = cm; MSFC, MSLFC, MSCC, MSMMC = kg ha -1; F/C =g/g.
2Significância

As frequências de corte influenciaram de forma crescente a altura (ALT) do
capim Massai, de forma que, o maior intervalo de corte, apresentou maior altura
da planta e comprimento de bainha, uma vez que, o aumento no intervalo de
corte desencadeou o alongamento do colmo, com a finalidade de surgir novas
folhas no topo do dossel (MACEDO et al., 2017). Da mesma forma, Cândido et
al. (2005) obtiveram valores crescentes da altura do dossel com diminuição da
frequência de desfolhação com capim Mombaça.
Os intervalos de corte não influenciaram a massa seca de forragem colhida
(MSFC). A ausência de efeito pode ser explicada pela compensação de maiores
quantidades de ciclos, observados nas menores frequências, mesmo com menor
quantidade de matéria seca total produzida por ciclo, compensaram os maiores
valores observados nos demais tratamentos. Outra explicação pode ser
decorrente da padronização da adubação de fosfato e potássio nos tratamentos,
para definição de diferentes alturas de produção. Pois, segundo GamaRodrigues et al. (2002) a adubação potássica aumenta o acúmulo de forragem
e Oliveira et al. (2012) relataram que a adubação fosfatada proporciona aumento
no perfilhamento e produtividade da forragem.
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Os maiores valores de matéria seca de lâmina foliar colhida (MSLFC) foram
observados nas maiores frequências de desfolhação. Resultados divergentes
foram encontrados por Cutrim Júnior et al. (2011) que verificaram maior
quantidade de massa seca de lâmina foliar, em menores frequências de
desfolhação em capim Tanzânia. Entretanto, Reynoso et al. (2009) verificaram
que as maiores frequências de desfolhação em capim Mombaça, controlaram o
acúmulo de componentes morfológicos indesejáveis e forneceram maior
proporção de folhas na forragem acumulada.
As frequências de corte influenciaram a matéria seca do colmo colhida
(MSCC), onde o maior valor foi observado no intervalo de 96 dias. A elevação
na taxa de alongamento do colmo teve efeito positivo no crescimento e
desenvolvimento do colmo, o que incrementou o tamanho e, consequente,
aumento do rendimento de matéria seca do colmo (SANTOS et al., 2012). Da
mesma forma, Dim et al. (2015) observaram alterações no componente
morfológico do colmo do capim Piatã nos maiores intervalos de corte, e
sugeriram a necessidade de colmos mais espessos e desenvolvidos para
sustentar o peso do perfilho.
Os maiores valores de massa seca do material morto foram observadas no
intervalo de corte de 96 dias. Este tratamento atingiu o platô da curva de
crescimento, o que acarretou aumento da quantidade de colmo e material morto.
Da mesma forma, Rodrigues et al. (2007) estudaram dois cultivares de
Megathyrsus maximus (Áries e Atlas) e observaram que o aumento no período
de descanso, incrementou o acúmulo de material morto, em virtude da
competição de luz.
O componente estrutural das pastagens desempenha importante aspecto
para o aproveitamento da forragem em pastejo, desta forma, elevações no
conteúdo de colmo e material morto podem comprometer a possibilidade de
busca e apreensão de forragem pelos animais (EUCLIDES et al., 2008).
As frequências de cortes influenciaram a relação folha/colmo. Esses
resultados foram divergentes aos encontrados por Souza et al. (2007) que não
observaram efeito da relação folha/colmo com o avanço da idade de corte em
capim Tanzânia. Resultados diferentes foram obtidos por Bhering et al. (2008)
que evidenciaram que a idade de corte afetou de forma decrescente a relação
folha/colmo em capim elefante no período chuvoso.
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As taxas de acúmulo de lâmina foliar (TAcF), o acúmulo de colmo (TAcC),
a perda de forragem (TperdF) e a produção bruta de forragem (TPBF) em
Megathyrsus maximus cv. Massai não foram influenciadas pelas frequências de
corte (Tabela 5).

Tabela 5 Taxas de produção de lâmina foliar (TPLF), produção de colmo (TPC),
perda de forragem (TperdF) e produção bruta de forragem (TPBF) em
Megathyrsus maximus cv. Massai em intervalos de corte
Frequência de corte (dias)
CV1
P>F2
Variáveis
24
32
48
96
TPLF
40,02
38,42
26,47
48,25
87,42 0,9457
TPC
10,75
13,60
10,31
46,48
113,55 0,3677
TperdF
11,05
3,09
8,11
12,33
154,96 0,8490
TPBF
50,77
52,02
36,78
94,73
71,72 0,6760
1Coeficiente

de variação (%).
do Teste “F” da análise de variância.
Médias seguidas pela mesma letra nas linhas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
TPLF; TPC; TperdF; TPBF = (kg MS ha -1 dia -1).
2Significância

A ausência de efeito nos tratamentos pode estar relacionada pelas
diferenças observadas na densidade populacional de perfilhos, taxa de
alongamento foliar, do colmo e taxa de senescência foliar, que segundo a
metodologia utilizada permitiram compensar diferenças entre estes valores, e
conduzir as plantas a semelhantes taxas de perda e acúmulo de forragem
(SANTOS; BALSALOBRE; CORSI, 2004).
Ao estudarem as taxas de acúmulo de forragem do capim Tanzânia
submetido a duas alturas e três intervalos de corte, Pena et al. (2009) não
observaram grandes variações no acúmulo de colmos para as diferentes alturas
e intervalos de corte, e, nenhum efeito sobre o material morto.
Emerenciano Neto et al. (2013) estudaram quatro cultivares de gramíneas:
Aruana, Marandu, Massai e observaram que o capim Massai apresentou
maiores eficiências no acúmulo de forragem, sendo, que 70% se constituiu de
folhas, o que indicou o potencial deste cultivar para sua utilização em diferentes
tipos de manejo.
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5 CONCLUSÃO
A frequência de desfolhação no período de 24 dias, apresentou os
melhores valores de produtividade do capim Massai durante o período chuvoso.
No entanto, sugere-se que novos trabalhos devem ser realizados para indicação
da faixa ideal de manejo.
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