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RESUMO

Objetivou-se com este trabalho definir entre alguns acessos de  Panicum maximum, 

os  mais  adequados para  região  campo das  vertentes.  O experimento  foi  conduzido no 

período de Dezembro de 2014 a Maio de 2015, em um delineamento em blocos ao acaso 

com dezessete tratamentos (B57, B53, T97, T104, G56, K5, 309, A78, T110, 217, B46, 

C12, B11, H64, C53, B55, K214) previamente selecionados pela Embrapa Gado de Corte, 

com três repetições. Para as características morfogênicas foram selecionados dois perfilhos 

em cada parcela para avaliar a Taxa de alongamento foliar (TAlF); Taxa de alongamento de 

pseudocolmo (TAlPC);  Taxa de senescência foliar  (TSeF); Taxa de aparecimento foliar 

(TApF); Filocrono; número de folhas vivas; comprimento final da lâmina e duração de vida 

da  folha.  Para  as  características  de  produção  de  biomassa  foi  realizado  corte  de 

uniformização numa altura de 20 cm e após esse corte foi feito um segundo corte para 

estimar a produção de matéria seca total (MST), matéria seca foliar (MSF), matéria seca de 

colmo (MSC) e matéria seca de material  morto (MSMM). O genótipo T97 apresentou 

maior  produção de matéria  seca foliar,  menor  taxa  de alongamento  do pseudocolmo e 

melhor relação lâmina/colmo. O B57 se destacou por ser uma forrageira de porte alto, com 

boa taxa de alongamento foliar e aparecimento foliar. E o H64 apresentou boa taxa de 

alongamento de folha, com baixo alongamento de colmo e boa produção de matéria seca 

foliar. Os acessos T97, B57 e H64 apresentaram respostas mais promissoras ao cultivo no 

ecossistema do Campo das Vertentes em Minas Gerais – Brasil.

Palavras-chave: forragem, melhoramento, morfogênese, perfilhamento, seleção



ABSTRACT

The aim of work was avaliable some genotypes of Panicum maximum, for Campo 

das Vertentes region in Minas Gerais State/MG. The experiment was carried out from 

December 2014 to May 2015 in a radomized block design with seventeen treatments 

(B57, B53, T97, T104, G56, K5, 309, A78, T110, 217, B46, C12, B11, H64, C53, B55, 

K214)  previously  selected  by  Embrapa  Beef  Cattle,  with  three  replications.  For 

morphogenetic  characteristics  were selected two tillers  in  each plot  to  evaluate  leaf 

elongation  rate  (LER);  Pseudoculm  elongation  rate  (TAlPC);  Leaf  senescence  rate 

(TSeF); Leaf appearance rate (LAR); phyllochron; number of live leaves; blade length 

and duration of life of the sheet. The T97 genotype showed higher production of leaf 

dry matter, lower elongation rate of pseudo stem and a better blade / stem ratio. The B57 

stood out as a high-sized forage with good rate of leaf elongation and leaf appearance. E 

o H64 apresentou boa taxa de alongamento de folha, com baixo alongamento de colmo 

e uma boa produção de matéria seca foliar. The T97 accesses, B57 and H64 showed the 

most promising responses to the growing field of the ecosystem of the Strands in Minas 

Gerais - Brazil, as were those who had better production of the evaluated characteristics.

Keywords: forage, improvement, morphogenesis, tillering, selection



INTRODUÇÃO

Estima-se  que  no  Brasil  existam  cerca  de  172  milhões  de  hectares  de 

pastagens,  sendo  102  milhões  de  hectares  em  pastagens  cultivadas  e  70  milhões  de 

pastagens  naturais  (Ibge,  2014).  Cerca  de  50  a  70%  das  pastagens  no  Brasil  estão 

degradadas ou encontram em estágio de degradação.  A produção de carne, leite, lã, couro 

e demais produtos derivados da pecuária são baseados quase exclusivamente na produção 

de animais em pastagens de gramíneas e leguminosas forrageiras. Com isso, o cultivo de 

plantas forrageiras tornou-se um fator primordial para a pecuária nacional.

Segundo  Valle  (2001),  as  pastagens  nativas  e  cultivadas  formam  amplas 

extensões de terra nos trópicos.  E esses ambientes englobam uma grande variedade de 

gêneros  e  espécies  de  forrageiras  diferentes.  O  Brasil  possui  cerca  de  20%  de  toda 

diversidade encontrada no sistema. Isso se explica pelo tamanho do país e a presença de 

diferentes biomas que compõe todo o território nacional.

Pastagens tropicais representam um recurso valioso para a produção animal e 

podem  atender  às  exigências  nutricionais  de  algumas  categorias  animais,  quando  as 

condições de umidade e temperatura são favoráveis. Porém, no período da seca, ocorre 

queda na quantidade e qualidade da forragem, pois terá uma redução do teor de proteína e 

menor digestibilidade e aumento dos teores de lignina, comprometendo o consumo deste 

material pelo animal e a produção. Sendo assim, a estacionalidade é um dos fatores que 

melhoristas  de  plantas  forrageiras  procuram  diminuir  para  suprir  com  eficiência  as 

exigências de animais sob pastejo em qualquer período. 

O melhoramento genético de espécies de plantas forrageiras é destinado ao 

lançamento  de  novas  cultivares  que  são  necessárias  para  atender  as  demandas 

mercadológicas da pecuária brasileira, uma vez que os sistemas de produção necessitam de 

forrageiras  adaptadas  e  produtivas.  Para  melhorar  as  características  das  forrageiras, 



diminuindo a estacionalidade, melhorando então sua disponibilidade e qualidade, estudos 

estão  sendo  realizados  para  o  lançamento  de  novas  cultivares  mais  eficientes  para  a 

produção de animais sob pastejo.

A realização da morfogênese de plantas forrageiras é necessária nas etapas de 

avaliação de genótipos, pois é uma ferramenta que torna possível o melhor conhecimento 

do fluxo de tecido dos genótipos antes do lançamento. 

Objetivou-se com esse  trabalho selecionar  genótipos  de  Panicum maximum 

Jacq. para  o  campo das  vertentes  (Minas  Gerais,  Brasil),  através  de  características  de 

produção e morfogênicas.

REVISÃO DE LITERATURA

Panicum maximum 

P. maximum é uma gramínea forrageira muito importante na indústria da carne 

e  laticínios  de  muitos  países  tropicais  do  mundo  e  especialmente  no  Brasil.  Isto  é, 

responsável por uma porcentagem significativa de terminação de bovinos e produção de 

leite nestes países, devido ao seu alto rendimento e qualidade (Jank et al., 2001).



A espécie Panicum maximum Jacq. é constituído pelas forrageiras propagadas 

por sementes mais produtiva do mercado brasileiro. É adaptada a solos leves, de média a 

alta fertilidade e recomendada para sistemas mais intensivos de exploração pecuária, por 

sua alta produtividade (Valle et. al., 2009).

Segundo Valle et. al (2009), o Colonião foi a primeira cultivar a ser introduzida 

no país, sendo trazidas nos navios negreiros na época do Brasil colônia. O P. maximum cv. 

Colonião  foi o capim mais utilizado para engorda de bovinos e um dos mais expressivos 

em  extensão  de  área  de  pastagem  cultivada  (Euclides  et.  al.,  1999).  Mesmo  sendo 

protagonista  na  pecuária  contribuindo  para  melhores  produtivos  do  rebanho,  o  capim-

colonião,  apresentava  problemas  em suas  características  que  resultaram em estudos  de 

novas cultivares. Como sua baixa adaptabilidade a solos de baixa fertilidade e a sua baixa 

tolerância  à  seca fizeram com que esta  cultivar  fosse substituído por  outras  gramíneas 

menos produtivas, porém mais adaptadas a estas condições (Euclides et. al., 1999). 

Outras  cultivares  foram  desenvolvidas  e  introduzidas  posteriormente  como 

Sempre Verde, Guiné, Makueni e Tobiatã. Os resultados gerados pelas cultivares foram 

satisfatórios  e  com  isso  programas  de  melhoramento  genético  desenvolveram  outras 

cultivares que foram lançadas mais recentemente como Centenário, Centauro, Vencedor, 

Tanzânia, Mombaça, Aruana, Áries, Atlas e Massai (Valle et. al., 2009). 

Atualmente 19 cultivares de P. maximum estão registradas no site do Ministério 

da Agricultura,  Pecuária e Abastecimento (MAPA), no entanto as cultivares Tanzânia e 

Mombaça correspondem cerca de 90% das sementes comercializadas no país (Euclides et 

al., 2010). Estas forrageiras são similares e possuem hábitos de crescimento mediano a alto 

e podem ser pastejada também por pequenos ruminantes. Maiores cuidados são necessários 

no manejo, uma vez que, são altamente exigentes em fertilidade, não toleram saturação por 



alumínio,  geada,  baixas  temperaturas,  alagamento  e  seca.  E  são  plantas  mediamente 

tolerantes ao sombreamento. 

Entre as cultivares da espécie P. maximum encontram-se plantas com diferentes 

características.  As plantas desta espécie vêm sendo bastante estudadas e utilizadas por 

pecuaristas, pois são caracterizadas alto grande potencial de produção, no entanto, há certa 

dificuldade para serem manejadas sob lotação contínua, prevalecendo, de  forma geral, o 

seu uso na forma em lotação intermitente. Um fator que também impede o cultivo é que 

são  plantas  medianamente  ou  altamente  exigentes  em  fertilidade.  Gramíneas  perenes, 

cespitosas,  possuem  uma  boa  aceitabilidade  pelos  animais,  pois  apresentam  boa 

digestibilidade que possibilita então um melhor desempenho dos animais (Alves et  al., 

2000).

Melhoramento de Forrageiras 
O conceito de melhoramento de pastagens é frequentemente confundido com o 

de  melhoramento  de  forrageiras.  O  melhoramento  de  forrageiras  via  recombinação 

genética passa a se constituir na melhor opção na geração de novos cultivares (Valle et al.,  

2009).

O melhoramento de forrageiras tem objetivos semelhantes aos das grandes 

culturas, quais sejam, o aumento da produtividade e da qualidade, a resistência a pragas e 

doenças, a produção de sementes de boa qualidade,  o uso eficiente de fertilizantes e a 

adaptação  a  estresses  edáficos  e  climáticos  (Valle  et  al.,  2008).  Mas  as  forrageiras 

apresentam o objetivo de serem utilizadas na pecuária, uma vez que estas são essenciais 

para o desenvolvimento dos animais, onde seu valor é mensurado quando convertido em 

produtos  de  origem animal  de  alto  valor  agregado,  como carne,  leite.  Sendo assim,  o 

objetivo do melhoramento não se restringe a obter uma planta mais produtiva, mas também 

conseguir  maior  eficiência  na  colheita  da  forrageira  pelos  animais  para  uma  melhor 

produção na transformação em produto animal (Valle et al., 2009).



É necessário aumentar a disponibilidade de gramíneas forrageiras adaptadas às 

diferentes condições edafoclimáticas brasileiras, bem como às exigências dos agricultores 

nas diferentes regiões do país. Neste sentido, o melhoramento genético e o lançamento de 

novas  cultivares  de  P.  maximum surgem  como  uma  estratégia  de  diversificação  das 

pastagens (Martuscello et al., 2012).

Diante da necessidade de intensificação do sistema de produção de bovinos no 

Brasil e sendo a espécie  P. maximum responsável a esse tipo de exploração, trabalhos de 

melhoramento  com  essa  forrageira  certamente  contribuirão  significativamente  para  a 

intensificação da produção de carne, leite, couro e lã no país. Assim, o cruzamento de 

plantas sexuais e apomíticas de  P. maximum apresentam-se como uma alternativa viável 

para obtenção de plantas forrageiras superiores no que diz respeito à produção vegetal e 

consequentemente a produção animal (Martuscello, 2007).

Como a  Embrapa Gado de  Corte  dispõe  de  uma coleção  representativa  da 

espécie (Jank et al., 1997), cabe à instituição e aos seus pesquisadores desenvolver novas 

cultivares para suprir as necessidades da pecuária.  As novas cultivares devem ser avaliadas 

visando identificar aquelas com maior potencial  de uso sob determinadas condições de 

diferentes regiões. Assim, na identificação de genótipos de P. maximum indicadas para um 

determinado ambiente,  são necessárias avaliações da produção de forragem. Através de 

cortes, é possível estimar a variabilidade genotípica e a repetibilidade do desempenho de 

cada  genótipo,  mensurando  o  comportamento  das  principais  características  fenotípicas 

(Filho et al., 2004)

Morfogênese

A morfogênese da planta é um processo dinâmico que engloba a geração, a 

expansão e a senescência de partes específicas das plantas, podendo ser retratada em taxa 

de  aparecimento,  taxa  de  expansão,  e  a  senescência  (Resende  Júnior,  2011).   É 



caracterizada pelo aparecimento de folhas, alongamento de folhas e longevidade da folha 

(Carnevalli, 2003), bem como para o colmo os processos de crescimento e senescência de 

tecidos podem ser discutidos em nível de perfilho. O perfilho passa por uma dinâmica que 

após o seu aparecimento, diferencia, expande folhas e alonga a colmo conforme os fatores 

ambientais, nutricionais e genéticos  (Carnevalli, 2003). Já em relação ao dossel, o ritmo 

morfogênico que determina a capacidade da forrageira de manter-se em equilíbrio após o 

pastejo, pois este demonstra a velocidade de recuperação da área foliar após desfolhação, 

assegurando a produtividade e perenidade da pastagem (Resende Júnior, 2011).

Na pastagem em crescimento vegetativo, no qual apenas folhas são produzidas, 

a morfogênese pode ser descrita por quatro características básicas: taxa de aparecimento de 

folhas,  taxa  de  alongamento  de  folhas,  duração  de  vida  da  folha  (senescência)  e 

alongamento de colmo (Pereira, 2013).  Fatores ambientais regulam a produção de tecidos 

foliares  no  perfilho,  os  quais  são  influenciados  pelas  características  do  pasto,  como a 

densidade populacional de perfilhos (Resende Júnior, 2011). 

Folhas  apresentam  um tempo  de  vida  limitado,  o  qual  é  determinado  por 

características  genéticas,  e  que  são  influenciadas  por  fatores  de  manejo  e  ambiente. 

Quando se inicia o processo de senescência da folha, há uma perda de qualidade e massa 

progressivamente. A longevidade das folhas fica prejudicada através de qualquer prática de 

manejo que resulte na diminuição da disponibilidade de fatores de crescimento como luz, 

água  e  demais  nutriente (Oliveira,  2014).  Significativo  fluxo  de  carbono  para  os 

meristemas  apicais  após  a  desfolhação  tem  sido  caracterizado  como  uma  importante 

resposta  adaptativa  da  planta  para  sua recuperação.  Esse  fluxo,  no entanto,  parece  ser 

fortemente influenciado pelos processos de absorção, partição e reciclagem de nitrogênio 

(Neto et. al., 2002).



As três características primordiais que determinam o índice de área foliar são, 

tamanho da folha, densidade populacional do perfilho e número de folhas por perfilho. O 

produto  dessas  características  possui  uma  alta  correlação  com  o  desenvolvimento  da 

pastagem. E, consequentemente, dos animais (Oliveira, 2014).

É possível identificar o equilíbrio que a pastagem alcança quando um balanço 

entre o aparecimento e morte de folhas, facilmente constatado em pastagens equilibradas, 

que a quantidade de folhas vivas em um perfilho permanecem constante por certo período 

de  tempo.  Esta  constância  se  explica  quando  espécies  ou  cultivares  com  mesma 

característica são encontradas no mesmo ambiente e com as mesmas práticas de manejo 

adotadas (Sbrissia, 2004). 

Perfilhamento

O  perfilhamento  e  a  atividade  fotossintética  possuem  uma  relação  de 

corresponderem  a  diferentes  formas  de  manejo  da  pastagem  e  também  a  condições 

ambientais  diferentes,  e  através  dessas inviáveis o crescimento e  a produção de massa 

forrageira tornam-se imprevisíveis (Pedreira et al.,  2001). O fluxo da biomassa de uma 

pastagem é afetado por diversos fatores, e o perfilhamento tem uma grande importância 

nessa característica, pois exerce maior influência sobre o acúmulo de massa forrageira. E a 

dinâmica  é  determinada  por  fatores  que  diferem entre  si,  como  o  genótipo  da  planta 

utilizado,  estágio  de  desenvolvimento  da  forrageira,  equilíbrio  hormonal,  fotoperíodo, 

intensidade  de  desfolha  que  acarreta  na  intensidade  luminosa,  temperatura  local  e 

disponibilidade de acesso a nutrientes e agua. Estes fatores afetam então a dinâmica do 

perfilhamento,  que  pode  ser  compreendida  por  meio  de  avaliações  das  densidades 

populacionais  dos  perfilhos  nas  pastagens,  das  taxas  de  natalidade,  mortalidade  e 

florescimento de perfilhos (Sbrissia, 2004).



As  gramíneas  forrageiras,  ao  longo  de  sua  evolução  desenvolveram  o 

perfilhamento, o qual permite a permanência das plantas, mesmo em situações adversas 

como após  uma desfolha  realizada  pelo  corte  da  forragem.  Esse  surgimento  de  novos 

perfilhos  pode  ser  considerado  um  desenvolvimento  clonal,  pois  o  novo  perfilho  é 

exatamente idêntico àquele que o gerou (Pedreira et al., 2001).  Dessa forma, a produção 

de novos perfilhos pode ser considerada um processo contínuo, que com a desfolhação da 

planta e, consequentemente, melhoria do ambiente luminoso na base do dossel, acelerando 

o processo de produção de novos perfilhos (Neto et al., 2002).

Segundo Carvalho et al. (2000), os perfilhos são considerados a unidade básica 

que compõe as pastagens de gramíneas,  os quais possuem período de duração de vida 

limitado e variável em função dos fatores bióticos e abióticos. A população de perfilhos na 

pastagem de P. maximum formam as touceiras. E para garantir a perenidade da pastagem é 

necessário que haja uma reposição dos perfilhos mortos, mantendo então a produção de 

massa forrageira. 

O perfilho corresponde a uma sucessão de fitômeros em diferentes fases de 

desenvolvimento,  que  são  compostos  por  nó,  entrenó,  lâmina  foliar,  bainha  e  gemas 

axilares, e por essa razão, apresentam folhas em expansão, expandidas e em senescência, as 

quais  seguem  um  padrão  dinâmico  de  reposição  caracterizado  pela  sincronia  entre  o 

aparecimento, alongamento e senescência/morte de folhas (Da Silva et al., 2008). Sendo 

que, a densidade populacional de perfilhos em comunidades de plantas forrageiras é função 

do equilíbrio entre as taxas de aparecimento e morte de perfilhos (Lemaire & Chapman, 

1996).  Assim,  mudanças  na  densidade  populacional  de  perfilhos  ocorrem  quando  o 

surgimento de novos perfilhos excede ou não a mortalidade. E a definição do potencial de 

produção de biomassa é dependente da densidade de perfilhos vivos, que são limitados 

através da quantidade de meristemas e da disponibilidade de recursos (Briske 1991). 



A dinâmica  de  perfilhamento  é  definida  através  de  três  considerações  que 

podem ser relacionadas entre si.  A estrutura morfológica do perfilho, a persistência e a 

otimização da área foliar do dossel (De Paula Rezende et al., 2008)

O perfilhamento inicia-se com o processo de fotossíntese que resulta em uma 

distribuição  de  energia  por  toda  a  planta,  formando  então  todas  as  estruturas  iniciais 

necessárias para o desenvolvimento de uma nova estrutura na planta.  A intensidade de 

desfolha da forrageira, que corresponde a área foliar do dossel, é o fator determinante da 

altura e tamanho médio da pastagem. A área do dossel pode ser otimizada por meio da 

redução  no  tamanho  médio  do  perfilho  e  do  aumento  na  densidade  de  perfilhos  na 

pastagem. Essa melhoria da área do dossel é dependente de um manejo resultante de uma 

desfolha mais severa. (De Paula Rezende et al., 2008) 

O  perfilhamento  é  o  importante  processo  para  garantir  a  perenidade  da 

gramínea.  Através de avaliações das densidades populacionais, das taxas de natalidade, 

mortalidade e florescimento de perfilhos, é possível entender a dinâmica do perfilhamento 

(Carvalho et al., 2004). 



Material e Métodos
O experimento  foi  realizado na Universidade  Federal  de  São João del-Rei, 

Campus Tancredo Neves, a 930 metros de altitude,  21º 08' 00"S e 44º 15' 40"W, onde as 

características médias  das  normais  meteorológicas,  incluem  precipitação  1468 mm/ano, 

20,1ºC de temperatura, 69% de umidade relativa do ar. O clima da região é do tipo Cfa, 

segundo a classificação de Köppen, caracterizado por  verões  quentes  e  úmidos com a 

temperatura podendo chegar a 38ºC, inverno frio e seco com a mínima chegando a 3ºC. 

Observa-se  nas  Figuras  1  e  2  os  dados  de  temperatura  e  precipitação 

pluviométrica durante o período experimental (Dezembro de 2014 a Maio de 2015).

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)

Figura 1: Temperatura máxima, mínima e média do município de São João del-Rei de 

Dezembro de 2014 a Maio de 2015

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

Figura 2 – Precipitação pluviométrica do munícipio de São João del-Rei de Dezembro de 

2014 a Maio de 2015

Foram avaliados 17 acessos de  Panicum maximum  Jacq. identificados como, 

B57, B53, T97, T104, G56, K5, 309, A78, T110, 217, B46, C12, B11, H64, C53, B55, 

K214, utilizou-se três repetições, em delineamento em blocos ao acaso.

Os acessos foram previamente selecionados pela Embrapa Gado de Corte. A 

semeadura  foi  feita  em  subtratado  agrícola  comercial,  em  casa  de  vegetação  e 

transplantados para o campo 40 dias depois, em parcelas de 4,0m².



Antes  do  plantio  dos  acessos  foram coletadas  amostras  de  solo  que  foram 

analisadas quanto às características químicas (Tabela 1). A correção de acidez e a adubação 

de solo foram realizadas de acordo com Cantarutti et al., (1999).

 

Tabela 1: Características químicas de amostras de solo realizadas na área experimental

Características químicas Resultados

pH(H2O) relação 1:2,5 6,12
Ca - KCl - 1 mol/L (cmolc/dm3) 4,63
Mg - KCl - 1 mol/L (cmolc/dm3) 0,53
Al - KCl - 1 mol/L (cmolc/dm3) 0,00
H + Al - Acetato de cálcio 0,5 mol/L (cmolc/dm3) 0,95
Soma das bases (cmolc/dm3) 5,57
Capacidade de Troca de Cátions Efetiva 5,57
Capacidade de troca de cátions (cmolc/dm3) 6,52
Saturação por bases (%) 85,4
Ind. Saturação por Al (%) 0,00
P- (ppm) 6,7
K- (ppm) 160
Ferro (ppm) -
Cobre (ppm) -
Zinco (ppm) -
Manganês (ppm) -
Matéria Orgânica Total (%) 3,70

Quarenta dias após a transplantação dos acessos no solo, foi realizado um corte 

de  uniformização  com  resíduo  de  20  centímetros.  Esse  corte  é  importante  para 

uniformização do dossel forrageiro antes das avaliações das características dos acessos. 



Após  o  corte  de  uniformização  iniciou-se  a  coleta  de  dados  das  características 

morfogênicas.

Para avaliação das características morfogênicas, dois perfilhos de cada parcela 

foram selecionados  e  marcados  com  anéis  de  cores  diferenciadas.  As  medidas  foram 

efetuadas  com o uso  de  régua  milimetrada  duas  vezes  por  semana.  Os  dois  perfilhos 

marcados  nas  parcelas  foram  avaliados  a  cada  dois  dias  com  registro  do  dia  de 

aparecimento do ápice foliar,  dia da exposição da lígula,  comprimento final das folhas 

expandidas  e  em expansão,  senescência  foliar  (comprimento  total  da  lâmina  menos  o 

comprimento da lâmina ainda verde) e número de folhas vivas por perfilho. O número total 

de perfilhos foi quantificado ao final do período experimental. As características avaliadas 

foram:

 Taxa de aparecimento foliar (TApF) – folhas/dia e folhas/GD;

 Taxa de alongamento foliar (TAlF) – cm/dia e cm/GD;

 Duração de vida da folha – dias e graus dias;

 Filocrono (número de dias para o aparecimento de duas folhas consecutivas) – dias e 

GD;

 Comprimento final da lâmina (CFL);

 Número de folhas vivas por perfilho – NFV;

 Número total de perfilhos – NTP e

 Taxa de senescência foliar (TSe) – cm/dia.

Para  a  avaliação  da  dinâmica  populacional  de  perfilhos  foi  escolhido  uma 

touceira por parcela, na qual os perfilhos foram contados e marcados por fios de arames 

colorido. 

A primeira marcação de perfilhos foi realizada no dia 27 de Janeiro de 2015, 

sendo  que  nessa  data  todos  os  pefilhos  foram  marcados  de  uma  cor  e  denominados 



primeira  geração  (G1).  Com  o  início  da  marcação  foi  feito  um  calendário  para  que 

houvesse uma geração sendo marcada a cada mês. Sendo que cada mês a marcação era 

realizada  com fios  de  cores  diferentes.  Chegando  ao  fim do  experimento  havia  cinco 

gerações  de  perfilhamento  marcadas.  Em cada  nova geração havia  uma contagem dos 

perfilhos mortos das gerações anteriores. Com isso em cada avaliação os perfilhos de todas 

as gerações foram sempre recontados e os perfilhos novos eram marcados com uma nova 

cor.

Com os dados das  avaliações  da dinâmica  populacional  de  perfilhos  foram 

estimadas  a  Taxa de sobrevivência de perfilho (TSP);  Taxa de mortalidade de perfilho 

(TMP); Taxa de senescência de perfilho (TSP); Taxa de aparecimento de perfilho (TApP); 

Número total de perfilhos (NTP). 

A disponibilidade de matéria seca total foi estimada cortando-se toda a massa 

de forragem da parcela, excluindo a bordadura da parcela, deixando um resíduo de 20 cm, 

este  material  foi  pesada e com isso tornou-se possível  à mensuração da quantidade de 

matéria verde total produzida por cada acesso. 

Da amostra principal foram retiradas sub amostras com cerca de 400 gramas de 

cada tratamento. Estas amostras foram submetidas a separação botânica, sendo separada a 

lâmina foliar (a partir da lígula), pseudocolmo (colmo + bainhas) e material morto. Em 

seguida os componentes separados foram pesados para obtenção da produção de matéria 

verde dos componentes. O material foi colocado para secagem em estufa de circulação 

forçada a 55ºC por 72 horas para estimativa da produção de matéria seca total (MST), 

matéria seca foliar (MSF), matéria seca do colmo (MSC) e matéria seca do material morto 

(MSMM).



A altura dos acessos foi determinada com uso de uma régua, sendo a altura 

média  das  plantas  em  cada  parcela  determinada  pela  média  da  altura  de  três  pontos 

aleatórios da mesma na altura do dossel. 

Utilizou-se o procedimento GLM do programa SAS para realização de todos os 

procedimentos de análise estatística. Foi realizada a análise de variância e a comparação 

entre as médias dos tratamentos foi realizada adotando-se o teste Duncan em um nível de 

significância de 5%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou-se diferença (P<0,02) para altura das plantas, tendo se destacado os 

acessos T110 e 217 que apresentaram, respectivamente, menor e maior altura (Tabela 2). 

Somente por essa característica não é possível avaliar qual a planta mais indicada para a 

região. Mas pode-se indicar o melhor acesso para determinada atividade, pois a estrutura 

da planta encontrada na pastagem é um fator importante para mensurar a facilidade com 

que a forragem é apreendida pelo animal (Brâncio et al., 2003). Logo, plantas com maior 

altura  como os  acessos  217,  B57 e  B55 poderiam ser  recomendadas  para  pastejo  por 

grandes ruminantes, ao passo que aquelas de menor altura, como o acesso T110 poderia ser 

recomendada para pequenos ruminantes.  



O acesso K214 apresentou menor produção de matéria  seca  total  (P<0,05). 

Sendo outros doze acessos os que apresentaram maior média na produção de matéria seca 

total.  Essa  característica  é  essencial,  mas  tratando-se  de  seleção  de  genótipos,  essa 

ferramenta não pode ser utilizada como único e principal parâmetro de avaliação, pois não 

estima as proporções dos componentes botânicos. 

Em relação à produção de matéria seca foliar (MSF) houve diferença (P<0,02) 

entre os acessos, sendo o T97 aquele com maior média e o acesso 309 apresentou menor 

média para a característica (Tabela 2). Ganhos expressivos para essa característica podem 

contribuir  significativamente  para  o  sucesso  do  programa  de  melhoramento  de  P. 

maximum, uma vez que uma forragem com maior rendimento de folhas tende a ser mais 

consumida pelos animais em pastejo (Martuscello et al., 2007). Logo o uso da produção de 

MSL para seleção de acessos de P. maximum torna-se imprescindível para seleção de uma 

planta forrageira. 

Tabela 2 – Produção de biomassa em 17 acessos de Panicum maximum Jacq.  cultivados no 

campos das vertentes (MG/Brasil)

Acessos Características
Altura

(cm)

MSF

(g/parcela)

MSC

(g/parcela)

MSMM

(g/parcela)

MST

(g/parcela)

RLC

B57 117,33abc 51abc 42ab 0,6bc 93ab 1,26bc
B53 95,67bcd  44abcd 32abc 4ab 81abcd 1,52bc
T97 102,67abcd 62a 10c 2,6abc 76bcd 6,26a
T104 110,33abc 48abcd 41ab 2,3abc 91ab 1,51bc
G56 120,00ab 54ab 26bc 1,0bc 81abc 2,89bc
K5 104,67abc 53ab 36ab 5a 94a 1,73bc
309 98,67abcd 30d 51a 1,3bc 82abc 0,61c
A78 94,33bcd 46abcd 27abc 2,0bc 76bcd 1,78bc
T110 78,33d 31cd 45ab 1,3bc 78abcd 0,74bc
217 122,33a 42abcd 30abc 0,6bc 73cd 1,43bc
B46 96,00bcd 43abcd 34abc 1,3bc 79abcd 1,61bc
C12 112,67abc 50abc 33abc 1,3bc 85abc 1,57bc
B11 111,00abc 35bcd 34abc 3abc 72cd 1,12bc
H64 107,67abc 55a 24bc 1,bc 80abcd 3,15b
C53 111,00abc 56a 30abc 2,3abc 89abc 2,32bc
B55 114,00abc 45abcd 33abc 1,0bc 80abcd 1,53bc



K214 93,33cd 44abcd 24bc 3abc 71d 1,91bc
CV 12,43 21,87 36,44 77,35 11,02 63,75
Pr>F 0,02 0,02 0,07 0,06 0,05 0,002
Altura; MSF: matéria seca da folha; MSC: matéria seca do colmo; MSMM: matéria seca 

material morte; MST: matéria seca total; RLC: relação lâmina/colmo. Médias seguidas de 

pelo menos uma mesma letra, na mesma coluna, não diferiram entre si pelo teste Duncan 

(P>0,05).

O acesso 309 foi o que apresentou maior produção de matéria seca de colmo 

(P<0,05) (Tabela 2).  Quando se trata de melhoramento de plantas cespitosas como o  P. 

maximum, a seleção de forrageiras com menor produção de colmo é primordial, pois umas 

forragens  dessa  espécie  já  são  grandes  produtoras  de  colmo,  devido  a  característica 

intrínseca do seu crescimento. Com isso, é essencial que a seleção seja realizada buscando 

plantas com menor produção de matéria seca de colmo e maior produção de matéria seca 

foliar. 

As médias da produção de matéria seca do material morto (MSMM) diferiram 

significativamente  (P<0,06).  O  acesso  K5  apresentou  maior  média  de  produção  dessa 

característica. O acúmulo de material morto compreendido pela diminuição de perfilhos 

vegetativos e aumentando da senescência da planta. 

As  médias  da  relação  lâmina/colmo  dos  acessos  estudados  apresentaram 

diferença (P<0,002) para os acessos estudados. O acesso T97 e o 309 apresentaram maior e 

menor  média  de  relação  lâmina/colmo,  respectivamente.  Foi  possível  observar  que,  os 

acessos que apresentaram maior e menor média na produção de matéria seca de folha, 

foram os mesmos que apresentaram menor e maior média, respectivamente, na produção 

de matéria seca de colmo, com isso a melhor e pior média de relação lâmina/colmo foi 

representada  pelos  mesmos  acessos.  A  relação  lâmina/colmo  é  um  dos  fatores  que 

evidencia a melhor forrageira que está sendo estudada. E esta é uma variável de grande 

importância para a nutrição animal  e manejo de plantas forrageiras,  uma vez que uma 



melhor relação consiste na possibilidade do animal estar colhendo as folhas, que são de 

maior preferência (Brâncio et al., 2003).

O fato de não ter sido observado efeito na taxa de senescência foliar pode ser 

explicada pelo valor elevado do coeficiente de variação (CV=125,57) apresentado por essa 

característica. De fato, a TSeF destaca-se pelo alto coeficiente de variação (Martuscello et 

al., 2010). 

Os acessos B57 e B11 foram os que apresentaram maior taxa de alongamento 

de colmo, já o acesso K214 foi o que demonstrou menor taxa de alongamento de colmo. É 

possível observar na Tabela 2 que os acesso que tiveram uma resposta de maior taxa de 

alongamento de colmo são aqueles que apresentaram maiores médias de altura, e o acesso 

que apresentou menor taxa de alongamento de colmo é um dos que apresentou menor 

média para essa característica. As plantas tendem a alongar colmo como forma de melhorar 

a interceptação de luz nas folhas basais. O controle do alongamento de colmos é um grande 

desafio a ser solucionado pelo manejo, que poderia ser alcançado com pastejos frequentes 

e pesados (Cândido et al., 2005). 

Os  acessos  H64  e  o  B11  foram  responsáveis  pela  melhor  e  pior  taxa  de 

alongamento  foliar,  respectivamente.  A TAlF é  uma medida  de  grande  importância  na 

análise de fluxo de tecidos das plantas e correlaciona-se positivamente com o rendimento 

forrageiro, já que a medida que se aumenta a TAlF ocorre incremento na proporção de 

folhas e consequentemente maior área foliar fotossinteticamente ativa, promovendo assim, 

maior acúmulo de matéria seca (MARTUSCELLO et al., 2006). Observando as Tabela 2 e 

3, respectivamente, é possível identificar que o acesso H64 foi um dos acessos responsável 

pelo maior produção de matéria seca foliar e também foi um dos que apresentou maior taxa 

de alongamento foliar.



Os acessos  apresentaram diferença (P<0,05) para o número de folhas  vivas 

(Tabela 3). Os acessos B53 e H64 corresponderam pela maior e menor média de número de 

folhas vivas, respectivamente. Para a característica do comprimento final da lâmina houve 

diferença  significativa  (P<0,05)  para  os  acessos,  e  os  acessos  G56  e  B55  foram 

responsáveis pelo maior comprimento final da lâmina, já o acesso A78 foi o que possuiu 

menor média. O maior número de folhas vivas e o comprimento final da lâmina são fatores 

importantes, pois as folhas são estruturas com maior responsabilidade em captar luz para o 

processo de fotossíntese. E se tratando de pastagens, as folhas são a estrutura da planta que 

possui melhor digestibilidade e melhor aproveitamento pelos animais.

Sendo  o  acesso  B57  o  que  correspondeu  pela  maior  média  de  taxa  de 

aparecimento  foliar.  Já  os  acessos  T104,  B46 e  C53 apresentaram menores  médias  da 

característica avaliada. Quanto à TApF, ocorre relação inversa, ou seja, maiores CFL são 

determinados por menores TApF, pois o menor ritmo de aparecimento das folhas maiores é 

decorrente  do  maior  percurso  dentro  da  bainha  desde  a  emergência  até  a  completa 

expansão das folhas (Mesquita & Neres 2008).

Os acessos T104 e B57 responderam pela maior e menor média de duração de 

vida da folha, respectivamente. Essa característica sofre alterações através de diferenças no 

ambiente e também na estrutura da planta. Pois, segundo Neto et al., (2002) o aumento na 

duração de vida da folha em função da elevação da altura de corte pode ser explicado por 

meio do processo morfológico de desenvolvimento do órgão foliar. Se o corte for feito a 

uma altura maior e a taxa de alongamento não variar com a altura deste, é possível que a 

lâmina,  além  de  ter  sua  duração  de  alongamento  aumentada,  atrasando  o  início  da 

senescência,  tenha  sua duração de vida estendida,  caracterizando,  portanto,  o  papel  da 

altura de corte na expressão da variável. Também observaram uma variação na duração de 



vida da folha em P. maximum cv. Mombaça quando submetidos a cortes com resíduo de 

cinco e dez centímetros e adubação nitrogenada (Neto et al., 2002).



Tabela 3 - Características morfogênicas de 17 acessos de Panicum maximum Jacq. cultivados no campos das vertentes (MG/Brasil)
Acessos Características

TAlC TAlF TSeF NFV CFL Filocrono TApF DVF
B57 1,45a 0,31cde 0,17 3,83bc 33,58abcd 8,23 0,12a 31,82b
B53 1,28ab 0,25de 0,45 5,83a 29,94abcd 14,44 0,07ab 84,11a
T97 0,14c 0,86abcd 0,57 4,0abc 33,03abcd 14,57 0,07ab 58,53ab
T104 0,31c 0,97abc 0,50 5,33ab 40,84ab 16,38 0,06b 86,60a
G56 0,54bc 0,75abcde 0,51 4,50abc 44,33a 10,16 0,10ab 44,49ab
K5 0,40bc 0,65abcde 0,27 5,0abc 38,45abcd 12,70 0,07ab 63,27ab
309 1,28ab 1,00abc 0,14 5,0abc 34,05abcd 11,74 0,08ab 58,52ab
A78 0,71abc 0,75abcde 0,04 3,50bc 19,04d 9,88 0,10ab 35,05b
T110 0,35c 0,42bcde 0,29 4,0abc 20,16cd 16,58 0,07ab 56,13ab
217 0,37c 0,69abcde 0,25 3,66bc 33,50abcd 10,22 0,10ab 39,77ab
B46 0,36c 0,37cde 0,21 3,83bc 26,76abcd 17,00 0,06b 67,33ab
C12 0,74abc 0,87abcd 0,20 4,50abc 31,45abcd 10,51 0,10ab 45,54ab
B11 1,47a 0,17e 0,07 4,66abc 28,28abcd 15,77 0,07ab 73,39ab
H64 0,14c 1,22a 0,71 3,33c 39,18abc 11,50 0,09ab 41,25ab
C53 0,45bc 1,06ab 0,27 4,0abc 39,41abc 17,50 0,06b 72,50ab
B55 0,92abc 0,51bcde 0,05 4,33abc 43,38a 10,50 0,10ab 45,83ab
K214 0,11c 0,56abcde 0,59 5,33ab 22,13bcd 11,56 0,08ab 61,72ab
CV 71,38 51,81 125,57 22,50 30,57 39,05 29,32 42,20
Pr>F 0,003 0,02 0,67 0,13 0,07 0,45 0,17 0,19
TAlC: taxa de alongamento do colmo; TAlF: taxa de alongamento foliar; TSeF: taxa de senescência foliar; NFV: número de folhas vivas; CFL:  
comprimento final da lâmina; Filocrono; TApF: taxa de aparecimento foliar; DVF: duração de vida da folha. Médias seguidas de pelo menos uma 
mesma letra, na mesma coluna, não diferiram entre si pelo teste Duncan (P>0,05).



Para as características da dinâmica do perfilhamento só não houve diferença 

(P>0,05) para a  taxa de aparecimento de perfilho (TApP).  O processo de produção de 

novos perfilhos pode ser explicado pelo fato dos perfilhos individuais terem duração de 

vida  limitada  e  variável,  em virtude  de  fatores  bióticos  e  abióticos,  de  modo que  sua 

população pode ser mantida por uma contínua reposição dos perfilhos mortos (De Paula 

Rezende et al., 2008). Com isso, mesmo a TApP não possuir diferenças estatisticamente 

entre  os  acessos,  a  taxa  de  mortalidade  de  perfilho  apresentou  diferença  significativa 

(P<0,02), sendo K5 e T110 os acessos com maior e menor média de morte de perfilhos, 

respectivamente. 

Os acessos apresentaram diferença (P<0,02) para a taxa de sobrevivência do 

perfilho (TSoP), sendo o T110 e o K5 os acessos que corresponderam com maior e menor 

média. Para o número total de perfilhos (NTP), houve diferença significativa (P<0,0001) 

somente para o acesso T110 que apresentou maior média com relação aos demais acessos. 

Essas características tornam possível a permanência da forrageira no ambiente e melhora 

sua  ocupação  no  ambiente.  A população  dos  perfilhos  nas  pastagens  se  ajustam  as 

condições de manejo adotadas, porém é necessário que haja o mínimo de condições para 

sobrevivência dos mesmos.  Perfilhos individuais têm duração de vida limitada e variável 

em função de fatores bióticos e abióticos, de modo que a sua população pode ser mantida 

por uma contínua reposição dos perfilhos mortos. Esse comportamento é ponto-chave para 

a perenidade das gramíneas (Neto et al., 2002). 

Tabela  4  –  Características  da  dinâmica  do  perfilhamento  de  17  acessos  de  Panicum 

maximum Jacq.  cultivados no campos das vertentes (MG/Brasil)

Acessos Características



TMop TSoP TApP NTP
B57 31,69abc 68,31abc 26,82 21,67b
B53 24,51abc 75,49abc 25,41 22,00b
T97 22,14abc 77,86abc 21,94 29,67b
T104 21,72abc 78,28abc 23,66 27,00b
G56 34,36abc 65,64abc 25,89 17,67b
K5 53,74a 46,26c 39,78 25,33b
309 22,98abc 77,02abc 28,39 16,67b
A78 24,13abc 75,87abc 31,71 29,33b
T110 8,89c 91,11a 23,21 115,33a
217 33,63abc 66,37abc 21,11 26,00b
B46 21,39abc 78,61abc 22,17 34,00b
C12 17,34bc 82,66ab 22,75 19,33b
B11 24,22abc 75,78abc 21,28 28,00b
H64 13,51bc 86,49ab 30,02 38,33b
C53 46,06ab 53,94bc 22,14 20,33b
B55 32,90abc 67,10abc 26,62 38,33b
K214 24,47abc 75,53abc 24,73 35,00b
CV 63,67 23,45 36,88 51,34
Pr>F 0,02 0,02 0,7 0,0001
TMoP: taxa de mortalidade de perfilho; TSop: taxa de sobrevivência de perfilho; TApP: 

taxa de aparecimento de perfilho; NTP: número total de perfilho. Médias seguidas de pelo 

menos  uma mesma letra,  na  mesma coluna,  não  diferiram entre  si  pelo  teste  Duncan 

(P>0,05).

CONCLUSÃO

Os acessos  T97,  B57  e  H64  foram os  que  se  destacaram na  avaliação  de 

acessos de Panicum maximum no Campo das Vertentes. Sendo estes acessos os que devem 

ser escolhidos para produção de animais sob pastejo na região. 
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