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RESUMO 

 Com o objetivo de propor um modelo para estimar a produtividade potencial 

(pastagem manejada sob condições ótimas e de forma intensiva) de fitomassa seca total 

de Brachiaria brizantha, variedades cultivadas Marandu e Xaraés, em função de 

radiação solar e temperatura do ar, bem como: (i) obter uma curva de resposta que 

represente a produtividade potencial de fitomassa seca de parte aérea e do sistema 

radicular em relação ao desenvolvimento relativo; (ii) caracterizar a produtividade de 

fitomassa seca de hastes, folhas e material senescente de parte aérea; (iii) identificar o 

momento adequado para o corte da pastagem; e (iv) caracterizar a variação temporal do 

índice de área foliar; foi conduzido experimento de campo na área experimental do 

Departamento de Produção Vegetal da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, no 

período de 22 de novembro de 2003 a 26 de janeiro de 2004. Em função dos resultados 

obtidos, pode-se concluir que: (i) o modelo proposto simula satisfatoriamente a 

produtividade potencial de fitomassa seca total de Brachiaria brizantha, variedades 

cultivadas Marandu e Xaraés, em função do período do ano (a partir da data de corte), 

das variáveis climáticas (médias diárias de radiação solar global e temperatura do ar) e 

da latitude local; (ii) é possível obter a curva de resposta, através do trabalho conjunto de 

modelagem e experimentação de campo, que represente a produtividade potencial de 

fitomassa seca de parte aérea e do sistema radicular em relação ao desenvolvimento 
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relativo, a partir dos valores observados de fitomassa seca de parte aérea e do sistema 

radicular, do índice de área foliar, da temperatura média do ar e da radiação solar global; 

(iii) as equações empíricas caracterizam de forma satisfatória a variação temporal de a 

produtividade de fitomassa seca de hastes, folhas e material senescente de parte aérea; 

(iv) o momento ótimo de utilização da pastagem (corte) é próximo a 64% do 

desenvolvimento relativo; visto que após esse instante, a produtividade de fitomassa 

seca de parte aérea é fortemente influenciada por haste e material senescente, em 

detrimento da folha, a qual diminui a taxa de acúmulo após esse momento; e (v) a 

variação temporal do índice de área foliar pode ser caracterizada pelo modelo 

exponencial. 
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SUMMARY 

 With the main goal to purpose a model to estimate the total plant biomass (dry 

matter) potential productivity (forage removed under cutting management intensive 

system and optimal conditions) of Brachiaria brizantha, cultivars Marandu and Xaraés, 

as a function of global solar radiation and air temperature, besides the following goals: (i) 

acquiring a response curve that might show the shoot and root dried biomass potential 

productivity regarding to the relative development; (ii) characterizing the dry-matter 

productivity of leaves, stems and senescing structures of shoots; (iii) identifying the 

optimal time to pasture cutting; and (iv) characterizing the leaf area index temporal 

variation; field experiments were carried in Crop Production Department experimental 

area of Universidade de São Paulo (Piracicaba, SP, Brazil) from November 22nd of 2003 

to January 26th of 2004. According to results acquired, it is possible to conclude: (i) the 

purposed model greatly simulates the total plant biomass (dry matter) potential 

productivity of Brachiaria brizantha, cultivars Marandu and Xaraés, as a function of 

year season (from cutting date), climatic variables (daily mean values of global solar 

radiation and air temperature) and local latitude; (ii) from modeling and field 

experiments taken together; it is possible to obtain a response-curve reporting the 

biomass potential productivity of shoot and root compartments as a function of relative 
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development from observed shoot and root dry-matter values, leaf area index (LAI), air 

temperature and global solar radiation; (iii) the empirical equations greatly denote the 

productivity temporal variation of leaves, stems and senescing structures dry matter; (iv) 

the optimal time to both forage utilization (cutting) is around 64% of relative 

development due to after this moment the shoot dry-matter productivity is strongly 

affected by increases in stems and senescing structures productivities, otherwise leaf 

productivity rates decrease as much as relative development raises; and (v) the leaf area 

index temporal variation of both genotypes might be characterized as a exponential-

growth response. 

 
 



1 INTRODUÇÃO 

 Em 2001, o Brasil apresentava um dos maiores consumos anuais per capita de 

carne bovina do mundo, ou seja, cerca de 35 kg (FAO, 2004), valor crescente a cada ano. 

Esse aspecto, associado à vocação natural do país em produzir forrageiras tropicais de 

metabolismo C4, compõem juntos o atual alicerce da pecuária bovina nacional, que em 

2002 gerou um Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente R$53,07 bilhões 

(CNA/ESALQ-USP, 2004). Esse binômio é um dos principais motivos da existência de 

cerca de 197 milhões de hectares de pastagens no Brasil (FAO, 2004), dos quais mais da 

metade são constituídas por pastagens implantadas pelo Homem, destas quais acredita-se 

que, atualmente, um valor próximo de 40% sejam compostas pela espécie Brachiaria 

brizantha, valor que a colocaria em disputa com B. decumbens pela posição de espécie 

vegetal de maior área cultivada no Brasil. 

 É conhecido que algumas poáceas tropicais de metabolismo C4 apresentam 

maiores taxas de acúmulo de fitomassa seca que espécies das demais famílias botânicas 

do domínio humano (Loomis & Connor, 1996), principalmente quando são empregadas 

em sistemas de produção capazes de fazer expressar essa virtude, onde por exemplo se 

verifica o emprego de maiores populações de plantas, de irrigação, de fertilizantes 

nitrogenados e potássicos, e também de técnicas que permitam identificar a época e o 

forma mais adequada para a colheita da forrageira, ao longo de cada rebrotação. Neste 

sentido, em resposta às principais variáveis agrometeorológicas, torna-se interessante 

pesquisar o potencial de acúmulo dos principais genótipos da cultura da Brachiaria 

brizantha, que apresenta uma das maiores taxas de acúmulo dentre as principais 

forrageiras utilizadas no Brasil; para que se possa então adequá-los à zona climática que 

melhor os favoreça, em termos de produtividade vegetal. 
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 A adequação de um genótipo a um ambiente visa prever sua produtividade 

conforme um clima em que se vislumbra inseri-lo, e dessa maneira, visa a redução de 

risco de quebra de safra para tornar possível a maximização do uso dos recursos naturais 

(de disponibilidade de área, por exemplo) e financeiros. Figueredo Júnior (2004) ressalta 

que as resoluções 2403 (25/06/1997), e 2427 (01/10/1997), do Banco Central do Brasil, 

dispõem sobre a obrigatoriedade do zoneamento agrícola em todo território nacional, 

para acesso ao crédito rural e adesão ao PROAGRO, com tarifas diferenciadas. Desta 

maneira, é imperativo que os estudos de interação genótipo versus clima tenham 

continuidade, no sentido de aperfeiçoar as atuais recomendações face às mudanças no 

cenário agrícola brasileiro. 

 No contexto de modelagem, é premissa básica que se estabeleça primeiramente a 

noção teórica de potencial de produtividade biológica do genótipo, visando 

principalmente balizar as ações posteriores e fornecer uma noção de magnitude dos 

principais atributos. Para que se estabeleça experimentalmente a noção de potencial, 

preconiza-se construir um modelo que contemple componentes fisiológicos (inerentes ao 

material genético) e agroclimáticos, sendo necessário que as condições do local dos 

valores a serem observados sejam ótimas, principalmente em termos de população de 

plantas, de suprimento hídrico, de nitrogênio e também dos demais nutrientes minerais 

(ou seja, acima dos níveis críticos e abaixo dos níveis tóxicos, ambos determinados por 

informação gerada pela pesquisa); variando-se apenas os atributos climáticos (radiação 

solar e temperatura, por exemplo). 

 Diante da premissa de se avaliar o conceito de potencial sob condições 

supostamente ótimas, tornou-se oportuno obter a simulação de um sistema intensivo de 

produção e de colheita (corte) dos materiais genéticos avaliados, embora as variedades 

cultivadas Mombaça e Tanzânia (Panicum maximum) sejam atualmente as mais 

utilizadas para esta finalidade. Esta forma de gerenciamento exemplifica um sistema de 

produção de forragem onde a desfolhação ou remoção dos tecidos (folhas, hastes, etc.) é 

feita visando normalmente a ensilagem, ou até mesmo a fenação ou o fornecimento 

direto no cocho. Mas, apesar dos processos de corte e conservação serem necessários 

para que se obtenha um grau máximo de intensificação de um sistema de engorda de 
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animais, a exemplo de um confinamento (Bürgi, 2001), a modalidade do corte de 

forragens deve ser contemplada apenas como uma estratégia auxiliar de gerenciamento 

da disponibilidade de alimentos volumosos na propriedade, visto que não caracteriza um 

ambiente de pastejo; o que a distingue, portanto, como um caso particular em relação 

aos métodos de pastejo (Hodgson, 1990), o qual pode exercer uma profunda influência 

nas propriedades dinâmicas e estáticas do sistema (Thornley, 1998). 

 Cabe ressaltar que os métodos de desfolha que envolvem a presença do animal 

podem ser basicamente classificados em lotação contínua, onde o crescimento das 

plantas ocorre diante da presença constante de uma lotação animal (de carga animal fixa 

ou variável); ou em lotação intermitente (pastejo sob lotação rotacionada, por exemplo), 

no qual a vegetação cresce livre da presença do agente desfolhante, assim como ocorre 

também no sistema de corte da planta forrageira. 

 Acreditou-se por muito tempo que melhores desempenhos animais poderiam ser 

obtidos em lotação intermitente, assumindo-se neste caso existir um melhor controle dos 

padrões de desfolha, e que neste caso haveria um benefício em termos do acúmulo de 

fitomassa da rebrota seguinte, em relação à lotação contínua. Porém, o corte ou o 

método de pastejo empregado pouco influenciam na taxa de acúmulo da pastagem, 

conforme diversas evidências, segundo apontou Hodgson (1990); não existindo portanto 

um método ideal de utilização das pastagens, mas sim aquele mais apropriado e indicado 

para cada situação (Da Silva & Pedreira, 1997). Entretanto, alguns atributos que regem 

os principais processos da dinâmica do agroecossistema de pastagens devem ser 

encarados de forma diferente se houver a presença do animal, o que implica dizer que 

diferentes modelos (que contemplem também um sub-sistema relacionado ao animal) 

devem também ser construídos e constantemente aferidos pelos diferentes tipos de 

gerenciamento e de sistema de produção, conforme as diversas necessidades particulares. 

 A adequação de genótipos aos diversos ambientes existentes no Brasil é de 

interesse dos pecuaristas, o que pode ser constatado pela área explorada, no caso da 

variedade cultivada Marandu, tanto pelas características agronômicas desejáveis (altas 

taxas de acúmulo, perfilhamento e desenvolvimento de sistema radicular, 

principalmente), quanto pela responsividade à adoção de sistemas intensivos de 
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produção de forragem, que envolvam altas populações, suprimento adequado de água e 

aplicação de fertilizantes de forma racional. 

 Sendo assim, o presente trabalho tem como principal objetivo propor um modelo 

para estimar a produtividade potencial de fitomassa seca total de Brachiaria brizantha, 

variedades cultivadas Marandu e Xaraés, em função de radiação solar e temperatura do 

ar. Como objetivos específicos, para pastagem manejada de forma intensiva sob corte, 

pretende-se: (i) obter uma curva de resposta que represente a produtividade potencial de 

fitomassa seca de parte aérea do sistema radicular em relação ao desenvolvimento 

relativo; (ii) caracterizar a produtividade de fitomassa seca de hastes, folhas e material 

senescente de parte aérea; (iii) identificar o momento adequado para o corte da pastagem; 

e (iv) caracterizar a variação temporal do índice de área foliar. 

 
 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Fisiologia da produção e população 

 A maioria das poáceas tropicais (C4) apresentam taxas de fotossíntese bruta 

máxima maiores do que poáceas de clima temperado (C3) e que outras espécies, 

justificadas principalmente pelas diferenças enzimáticas e anatômicas existentes. O ciclo 

de Hatch-Slack (Hatch & Slack, 1966), conhecido como ciclo do carbono em plantas C4, 

é assim chamado porque o primeiro composto formado após a fixação do CO2 é o ácido 

oxaloacético (AOA), que possui quatro átomos de carbono. 

 Nas espécies de metabolismo C3 e C4, a reação de fixação do CO2 primário 

ocorre nos cloroplastos e nas células do mesófilo. Nas poáceas de clima temperado (C3), 

uma molécula de CO2 combina com uma molécula de bifosfato ribulose, através da ação 

catalítica da enzima RUBP-carboxilase, originando duas moléculas de 3-fosfoglicerato 

(Taiz & Zeiger, 1998). Nas plantas C4, o CO2 é fixado pela enzima fosfoenolpiruvato 

carboxilase (PEPCase) no citoplasma do mesófilo e convertido em ácido oxalacético 

(AOA), o qual é reduzido a malato ou transaminado a aspartato, as quais são 

transportadas para as células da bainha vascular. O CO2 é gerado por descarboxilação e 

refixado pela Rubisco (ciclo de Calvin).  

 Uma das vantagens da via C4 é a redução na sensibilidade à baixas 

concentrações intracelulares de CO2. Desta forma, plantas C4 são mais capazes de fixar 

de carbono quando os estômatos começam a se fechar, em função de fatores como a seca, 

por exemplo. Esta característica torna as plantas C4 mais eficientes que as plantas C3 até 

mesmo em termos de eficiência do uso da água; e suas vantagens são mais evidentes em 

ambientes com temperaturas e intensidades de luz mais elevadas (Robson, 1981). 
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 As poáceas C4 possuem anatomia foliar muito semelhante às poáceas C3. A 

diferença é que poáceas C4 apresentam  cloroplastos nas células da bainha vascular, que 

podem ser simples ou dupla. As células destas estruturas são grandes em relação às do 

mesófilo, e contêm cloroplastos especializados que diferem dos plastídios do mesófilo, 

por serem maiores e por sintetizarem amido em fotoperíodo em que as plantas estejam 

adaptadas, além de muitas vezes possuírem tamanhos de grana reduzidos. Em torno das 

células da bainha vascular clorenquimática, as células do mesófilo estão estruturadas 

radialmente de modo que estejam em contato direto com uma célula da bainha vascular. 

Este arranjo do clorênquima é chamado “síndrome de kranz” (kranz = coroa, no idioma 

alemão), conforme salientado em Portes et al. (2000). 

 A anatomia das plantas C4 é importante pois proporciona o funcionamento do 

mecanismo concentrador de CO2, o qual é fixado pela via C4 mais externamente nas 

células do mesófilo, e é então transportado para as células da bainha vascular, onde sua 

concentração alcança valores elevados, quando comparados à concentração atmosférica. 

É neste local que o CO2 é transformado em açúcares pela via C3. Este mecanismo 

concentrador de CO2 inibe a fotorrespiração nas plantas C4, mecanismo pelo qual 

poáceas C3 utilizariam em favor de sua própria sobrevivência, devido ao excesso de 

energia (Larcher, 2000). 

 A fisiologia das espécies do gênero Brachiaria são limitadas e, quando 

disponível, referem-se às espécies menos importantes que as comercialmente mais 

empregadas (Fisher & Kerridge, 1998). 

2.1.1 Fotossíntese bruta 

 O crescimento dos vegetais é o resultado da divisão celular mais a expansão dos 

órgãos das plantas, sendo os processos comandados por hormônios, especialmente a 

citocinina (envolvida diretamente na divisão celular) e pela auxina (importante na 

permeabilidade da parede celular). O êxito na expansão celular acontece devido à 

pressão hidrostática originada pela diferença de gradiente de potencial osmótico entre o 

interior e o exterior celular, o que vem a proporcionar uma demanda de substâncias 
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sintetizadas a partir dos açúcares formados na fotossíntese, os quais irão participar da 

formação de um novo material estrutural (Taiz & Zeiger, 1998). 

 Os produtos fotossintetizados são o resultado da incorporação de energia 

luminosa ao CO2 atmosférico, pelo processo fotoquímico desencandeado nos pigmentos 

presentes nas membranas dos tilacóides. O processo energético é a fonte de redução do 

carbono do CO2 assimilado para formação de carboidratos, mesmo sendo esse processo 

relativamente ineficiente pois apenas 1 a 2% da energia radiante que chega ao topo do 

dossel vegetativo é utilizada na formação de fitomassa (Bernardes, 1987; Hodgson, 1990; 

Larcher, 2000). Os determinantes do acúmulo de fitomassa proveniente dessa energia 

são: (i) quantidade de energia incidente (função das condições de radiação solar e 

insolação; (ii) eficiência com que a radiação solar é interceptada pelo dossel vegetativo 

(função da idade da planta, da arquitetura foliar do dossel vegetativo, da  população de 

plantas e do arranjo espacial das plantas); e dependentes da temperatura do ar 

atmosférico, estado nutricional das plantas e da turgescência celular, (iii) eficiência do 

processo fotossintético; (iv) quantidade de energia (moléculas orgânicas) transportadas 

para os diversos órgãos das plantas (partição de assimilados); e (v) metabolismo da 

planta (eficiência de utilização). 

 A energia capturada e transferida ao CO2 desencandeará a biossintese das plantas, 

tais como proteínas, carboidratos, e lipídios, totalizando a formação de fitomassa. Em 

poáceas forrageiras tropicais, a fitomassa é formada por 95% de compostos cujo 

esqueleto é constituído de átomos de carbono (proveniente do CO2 fixado na 

fotossíntese), sendo os 5% restantes formado por elementos químicos procedentes da 

solução do solo (especialmente por N e K), conforme citado em Portes et al. (2000). 

2.1.2 Respiração 

 A fotossíntese e a respiração ocorrem simultaneamente independentemente da 

presença ou não de luz, sendo que a respiração é a oxidação dos produtos já 

fotossintetizados. Esse processo metabólico não pode ser considerado como uma perda, 

visto que algumas estruturas de reserva da planta ao liberarem o ATP e os redutores 

NADH e FADH, elementos que irão fazer parte das reações bioquímicas em conjunto 
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com as substâncias intermediárias, servirão de precursores na síntese das substâncias 

essenciais ao crescimento das plantas (Salisbury & Ross, 1991). 

 O balanço entre os dois processos, é a diferença entre fotossíntese bruta  e 

respiração, dando como resultado a fotossíntese líquida, que será o indicador se a planta 

ou unidade autotrófica (no caso dos perfilhos) estará perdendo ou acumulando fitomassa. 

Fotossíntese líquida positiva significa que a planta está fixando fotossinteticamente o 

CO2 mais do que perdendo pela respiração, ou seja, a planta está acumulando fitomassa. 

Em situações onde a fotossíntese líquida é igual a zero (fotossíntese equivalente à 

respiração), o acúmulo líquido é também zero, evento conhecido como ponto de 

compensação, que pode ser por luz ou por CO2. Como a concentração de CO2 é 

normalmente constante ao longo do ano, a luz passa a ser o fator determinante no 

equilíbrio entre os dois processos (Portes et al., 2000). 

  A produtividade potencial ou potencial biológico de acúmulo de fitomassa seca 

total pode ser quantificado através da massa de CH2O (MCH2O, kg. ha-1.ciclo-1) que um 

dado genótipo produz por área e ciclo (tempo considerado). A respiração é o processo 

pelo qual compostos altamente energéticos são sintetizados a partir dos carboidratos 

produzidos na fotossíntese. Para uma melhor compreensão, esse processo é dividido 

didaticamente em respiração de crescimento e de manutenção. A respiração de 

crescimento é definida como a produção de novos compostos orgânicos, enquanto que a 

de manutenção consiste na realocação de outros compostos existentes e está relacionada 

com o consumo de energia para promover a organização estrutural da planta (Figueredo 

Júnior, 2004). 

2.1.3 Partição de fotoassimilados 

 O estudo da partição de fotoassimilados na planta forrageira é essencial para 

descrever o destino do carbono na planta e estabelecer os princípios fisiológicos que 

regem a produtividade nos sistemas existentes, sendo portanto muito importante para a 

tomada de decisão no manejo da pastagem (Pedreira et al., 2001). A translocação de 

carboidratos é realizada sempre no sentido “da fonte para o dreno”, sendo que os órgãos 
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das plantas, em um determinado subperíodo funcionam como dreno e, apenas as folhas 

passam de dreno para fonte (Taiz & Zeiger, 1998). 

 O balanço entre fotossíntese e respiração promove a geração de uma certa 

quantidade de carbono (C), sendo que uma quantidade é fixada e outra fica disponível 

para a formação da biomassa vegetal, que será então alocada às diferentes estruturas da 

planta (folhas, colmos, raízes, reservas), numa condição satisfatória de água, nutrientes e 

radiação solar, a prioridade de alocação do C numa poácea obedece a seguinte ordem: 

folha > colmos > perfilhos > raízes > reservas (Nabinger, 2002). Mas, numa condição de 

deficiência de água ou N, a proporção de C alocado ao sistema radicular é maior em 

relação à parte aérea, devido a planta ter que se proteger na busca dos recursos mais 

escassos. Portanto, em solos de alta fertilidade, plantas que são capazes de alterar sua 

partição interna em favor da parte aérea são favorecidas (Pedreira et al., 2001). 

 Nabinger (2002) cita que, para que haja saldo de carbono a ser alocado para o 

sistema radicular em uma situação adversa por deficiência, a planta altera a partição de 

fotoassimilados, fato que induz uma penalização na alocação de fotoassimilados para a 

parte aérea das plantas (alongamento de colmos, emissão de perfilhos e no tamanho de 

folhas). A partição dos fotoassimilados é função principalmente do genótipo e das 

relações de fonte-dreno (Dourado Neto, 1999), e o  índice de colheita indica a habilidade 

desse genótipo em combinar produtividade e alocar fitomassa aos componentes de 

interesse econômico (Fancelli & Dourado Neto, 2000). 

2.1.4 Senescência 

 Após atingirem a uma certa maturidade, os perfilhos tendem a apresentar um 

número relativamente constante de folhas verdes, desencadeando os fenômenos 

fisiológicos que determinam o processo de senescência das folhas (Hodgson, 1990). O 

processo de senescência se caracteriza por perdas de RNA, clorofila, proteínas e enzimas, 

com eventual cessamento do metabolismo ativo, e tem sido objeto de estudo tanto para 

folhas, como para perfilhos e raízes. No caso de mudança enzimática pode-se 

exemplificar as enzimas envolvidas na assimilação (nitrato-redutase), que perdem suas 
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atividades, enquanto que as envolvidas com a degradação (peptídeo-hidrolase) ganham 

em atividade (Feller & Keist, 1986).  

 Os nutrientes móveis (incluindo o N) são parcialmente remobilizados das folhas 

senescentes e translocados via floema para outros órtgãos da planta, resultando em 

declínio na concentração de N nas folhas, durante a senescência. Durante os estágios 

posteriores da senescência, haverá uma desintegração dos tecidos membranosos, 

restringindo translocações adicionais de N no floema. Em condições naturais de cultivo, 

poáceas em crescimento apresentam geralmente nas folhas verdes o dobro da 

concentração de N das folhas mortas e, quando as folhas atingem sua maturidade, 

senescem rapidamente por ocorrência de um estresse, mas retêm grande proporção de N 

(Hill, 1980). 

 Em espécies anuais e perenes existe uma contínua renovação de folhas, de 

perfilhos e de material radicular; entretanto, o tempo para que haja a senescência, bem 

como a progressão do processo, são fortemente influenciados por fatores como 

disponibilidade de nutrientes, intensidade de luz, estresse hídrico e manejo, devido aos 

tecidos que não forem colhidos pelo corte ou pastejo estarem sujeitos a senescência 

(Lemaire & Chapman, 1996). 

 A rebrota das forragens inicia-se a partir de baixos ou nulos valores de índice de 

área foliar (IAF), que será maior a medida que ocorre o aparecimento e a expansão de 

folhas novas. Nos estádios de desenvolvimento iniciais das plantas a morte de folhas é 

ínfima ou não ocorre, implicando que o acúmulo líquido seja proporcional à taxa de 

assimilação líquida. Neste período, o balanço entre crescimento e senescência é positivo, 

uma vez que as folhas que senescem são as mais velhas e têm tamanho menor (Lemaire 

& Chapman, 1996). Além disso, ocorre uma defasagem de algumas semanas entre o 

aparecimento e a senescência das primeiras folhas gerando um saldo positivo adicional 

(Gomide & Gomide, 1997). A taxa de acúmulo líquido aumenta gradativamente até o 

momento em que a rebrota consegue interceptar quase toda a luz incidente no topo do 

dossel (Loomis & Connor, 1996), e decresce até o ponto em que a taxa de senescência se 

iguala à taxa de produção de novos tecidos, momento onde a taxa de acúmulo líquido é 

zero; momento em que ocorre o limite superior de produção. Este fato é importante ser 
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citado para que se possa distingüir a respiração da senescência: apesar de ambos 

resultarem em perdas de C, eles se separam no tempo durante a ontogenia de órgãos 

individuais (respiração de biossíntese – respiração de manutenção – senescência), além 

de serem regulados por fatores diferentes (Pedreira et al., 2001). 

 Em síntese, em uma população de plantas, se um genótipo de B. brizantha 

suporta um número máximo de folhas completamente expandidas por perfilho em 

condições ótimas de crescimento, no momento em que essa fase for atingida ocorrerá 

senescência das folhas mais velhas dos perfilhos em detrimento das folhas mais jovens. 

 Adicionar nitrogênio no sistema exerce apenas um pequeno efeito sobre a 

longevidade de perfilhos, segundo Whitehead (1995), exceto em alguns casos de 

mortalidade dos mesmos (Wilman & Wright, 1983). Geralmente, a adição de N parece 

retardar a morte de folhas nas primeiras semanas após essa aplicação, entretanto acelera 

esse processo subseqüentemente (Whitehead, 1995). Quando se aumenta a dose de N 

aplicado sem um correspondente ajuste no manejo, pode-se estar permitindo um 

exagerado aumento de senescência, de acúmulo de material morto e de diminuição na 

taxa de acúmulo da pastagem (Nabinger, 2002). 

2.1.5 Índice de área foliar, produtividade individual e da população 

 O índice de área foliar (IAF, m2 folha.m-2 solo) é o cociente entre a soma de toda 

a área da superfície de folhas (m2) pela área de solo de domínio destas folhas (m2) 

(Watson, 1947). O aumento da capacidade das folhas em absorver energia radiante tem 

efeito no aumento da fotossíntese por unidade de superfície foliar. Desta forma, o IAF, 

relacionado com a interceptação luminosa, é uma ferramenta útil para compreender o 

acúmulo das plantas forrageiras (Hodgson, 1990). 

 A radiação solar que atinge o topo do dossel vegetativo é parte refletida, parte 

transmitida, parte absorvida e parte é atenuada por estruturas das plantas diferentes das 

folhas, como as hastes por exemplo. Para uma determinada população de plantas, cada 

instante de acúmulo de uma cultura corresponde a um valor de IAF, que corresponde por 

sua vez a uma massa específica do total dessas folhas. A relação entre massa de folhas e 

área foliar é a área foliar específica (AFE, cm-2.g).  
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  Existe um valor ótimo para o IAF em relação à produção de fitomassa seca, o 

qual geralmente ocorre quando praticamente toda a radiação incidente é absorvida pela 

planta (Larcher, 2000), momento no qual se verifica uma relação máxima entre 

fotossíntese e respiração. 

 A radiação solar ao penetrar no perfil das plantas atravessa várias camadas de 

folhas justapostas, decrescendo sua intensidade exponencialmente com o aumento do 

grau de cobertura vegetal, como prevê a lei da extinção da luz, de Lambert-Beer 

(Larcher, 2000). Em uma cobertura foliar razoavelmente homogênea, a atenuação da 

radiação pode ser calculada pela da equação da extinção de luz, conforme Monsi & 

Saeki1, citados por Lemaire & Chapman (1996).   

 O coeficiente de extinção k refere-se a uma atenuação da luz para uma dada 

comunidade vegetal, podendo variar entre 0,3 e 0,5 em uma vegetação onde predomina 

folhas inclinadas (ou seja, onde mais de 75% das folhas são eretas, com ângulo em 

relação ao horizonte maior que 45o), sendo que na altura média da cobertura vegetal 

ainda se verifica a recepção de cerca da metade da intensidade luminosa medida acima 

da copa (Larcher, 2000). 

 Segundo Kvet et al. (1971), o índice de área foliar ótimo ocorre quando a taxa de 

acúmulo da cultura é máxima, ponto a partir do qual a taxa de acúmulo começa a 

decrescer, apesar da cultura estar acumulando fitomassa total (potencial teórico de 

acúmulo). A explicação fisiológica desse processo é que as taxas de respiração e de 

senescência das estruturas (folhas e colmos, por exemplo) são maiores que as taxas de 

aparecimento de novos órgãos vegetais. Isso acontece porque, a partir do início da 

rebrotação, vai havendo auto-sombreamento dentro dossel de plantas e ocorre uma 

limitação de luz, predominando neste momento o acúmulo de hastes e material 

senescente. Aspecto que, mostra a grande influência do manejo de pastagens, indicando 

que o ponto ótimo de colheita deve ser realizado no ponto onde a taxa de acúmulo é 

                                                 
1 MONSI, M.; SAEKI, T. Über den Lichtfaktor in den Planengesellshaften und seiner Bedeutung für die 

Stoffproduction. Japanese Journal of Botany, v.14, p.22-52, 1953.  
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máxima (Portes et al., 2000) e, portanto, antes que seja atingido o ponto de maior 

acúmulo de fitomassa (Parsons, 1988; Loomis & Connor, 1996; Nabinger, 2002). 

 Em termos fitotécnicos, a produção individual de uma gramínea e de cada 

perfilho é máxima devido não existir competição intraespecífica. A partir de um 

determinado ponto populacional começa a existir essa competição, e a produção por área 

começa a não mais acompanhar a produção por planta na mesma proporção, ou seja, as 

taxas de produção em função da população vão reduzindo-se gradativamente. 

Entretranto, neste período a produção e população de plantas são crescentes, em termos 

absolutos, conforme citado por Dourado Neto et al. (2003). Neste caso, ainda é possível 

provocar um aumento de produção vegetal devido a um aumento populacional, pois a 

produção por área ainda não atingiu seu ponto máximo. Outra situação que pode ocorrer 

é a diminuição da produtividade individual chegando em casos excepcionais à morte de 

plantas, devido a uma super-população, o que acarretará subseqüente redução nas 

produções por área (Loomis & Connor, 1996). 

 A plasticidade fenotípica de Brachiaria brizantha é responsável por conferir não 

um instante ótimo para de IAF, mas sim um intervalo ótimo de IAF correspondente a um 

intervalo ótimo de população, dentro do qual será possível verificar a mesma 

produtividade teórica. Desta forma, diferentes populações de um mesmo genótipo 

tenderão a assumir um mesmo IAF teto e uma mesma produtividade (Loomis & Connor, 

1996), apesar de que poderão interceptar diferentes quantidades de luz na mesma área 

em tempos diferentes. Populações adensadas fecham o dossel mais rapidamente, mas 

podem atingir o mesmo platô de IAF e de produção de fitomassa, dentro de um limite 

definido pela plasticidade da forrageira. 

 Em termos de produção de biomassa acumulada no tempo, o rendimento de uma 

pastagem será maior quanto mais rápido a planta atingir o índice de área foliar ótimo, e 

por quanto mais tempo essa área foliar permanecer ativa (Figueredo Júnior, 2004). 

2.1.6 Morfogênese de poáceas forrageiras 

 A morfogênese pode ser definida como a dinâmica da geração e expansão da 

forma da planta no espaço, em termos individuais ou de unidades autotróficas de 
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crescimento (perfilhos). Ela inclui a taxa de aparecimento de novos órgãos, bem como a 

taxa de expansão, de senescência e de decomposição destes órgãos. Assim, para uma 

determinada oferta de C, a morfogênese comanda o fluxo de tecidos e os fluxos de C e N 

dentro da planta. Entretanto, as plantas crescem como membros de populações ou 

comunidades competitivas, e não individualmente; portanto devem ser compreendidas 

sob a ótica das interações de competição e de resposta à remoção de tecidos (Lemaire & 

Chapman, 1996). 

 A morfogênese da parte aérea pode ser resumida como sendo uma formação de 

sucessivos fitômeros em cada haste, em que cada qual é constituída por uma folha, um 

nó, um entrenó e várias gemas que originarão novas hastes e/ou raízes. A velocidade 

com que surgem as folhas numa haste mostra a velocidade de formação de novos 

fitômeros; ou seja, cada folha nova surgida significa um novo fitômero e, portanto, pelo 

menos uma nova gema, capaz de originar uma nova haste. Por isso, o processo de 

perfilhamento de uma poácea depende da velocidade de surgimento de folhas (na 

verdade, de fitômeros) que um genótipo apresenta. A produção de biomassa por área é 

então resultante da densidade de fitômeros por hastes e da velocidade de perfilhamento, 

o que explica porque a taxa de emissão de folhas é uma característica tão importante 

para explicar o acúmulo de fitomassa (Nabinger, 2002). 

 No subperíodo vegetativo das gramíneas, três principais características 

descrevem a morfogênese da parte aérea das plantas: taxa de alongação de folhas (TEF), 

taxa de aparecimento de folhas (TAF) e longevidade das folhas (LF). Apesar de tais 

características serem determinadas pelo genótipo da planta, elas são também 

influenciadas por variáveis de climáticas (temperatura e água) e de solo (fertilidade do 

solo), e irão definir as três principais características estruturais: tamanho final de folhas 

(TFF), densidade populacional de perfilhos e número de folhas verdes por perfilho 

(NFP); conforme a ilustração de Lemaire & Chapman (1996), na Figura 1. 

 O tamanho final de folhas é determinado pela relação entre taxa de aparecimento 

das folhas (TAF) e a taxa de elongação de folhas (TEF), visto que a duração do período 

de alongação é uma fração constante do intervalo de aparecimento de folhas. A 

densidade de perfilhos é definida pela TAF, que determina o número potencial de 
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espaços ocupados pelo aparecimento de perfilhos. Devido a isso, os genótipos com alta 

TAF apresentam altos potenciais de perfilhamento produzindo em densidades de 

perfilhos maiores que aqueles com baixa TAF,  ao passo que o número de folhas verdes 

por perfilho será o produto da TAF com a longevidade das folhas (LF). Finalmente, o 

produto das três características estruturais é que irá determinar o IAF do dossel.  Para a 

espécie B. Brizantha, Corsi et al. (1994) relatam valores entre 5 e 7 para o número de 

folhas verdes por perfilho (NFP); e valores entre 0,15 e 0,19 folhas por dia, para a taxa 

de aparecimento de folhas (TAF). 

 A característica central da morfogênese é a taxa de aparecimento de folhas, que é 

um processo termo dependente e responde imediatamente a qualquer mudança de 

temperatura percebida pelo meristema apical. Nabinger (2002) ressalta que, na prática, 

para manter um IAF constante em pastejo contínuo, é necessário aumentar a carga 

animal se as temperaturas são mais próximas do ótimas para a espécie ou, no caso 

contrário, se as temperaturas são baixas, é preciso diminuir esta carga. De forma similar, 

num pastejo rotacionado ou corte, se no período de descanso do piquete a temperatura 

ambiental for ótima para o crescimento das plantas, o IAF será atingido num tempo 

menor do que se a temperatura ambiental estiver abaixo deste ótimo, o que resulta num 

período de descanso menor. 
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Figura 1 – Relações entre (1) variáveis morfogênicas e (2) características estruturais do 

pasto (Adaptado de Lemaire & Chapman, 1996) 

 

 A densidade de perfilhos em áreas pastejadas é função do equilíbrio entre a taxa 

de aparecimento de perfilhos (TAP) e a taxa de mortalidade de perfilhos. A TAP tenderá 

a decrescer com o aumento do IAF, até um momento em que o perfilhamento venha a 

cessar, devido à intensidade e qualidade de luz que chega até as gemas (Nabinger, 2002).  

Em pastos com alta densidade de plantas maior será a quantidade de gemas “dormentes”, 

e o potencial da TAP poderá apenas ser verificado quando o IAF do relvado for baixo, 

sendo que deficiências de N e/ou de água também determinarão baixos valores de 

“ocupação de sítios”. 

 Mas, numa situação de corte ou pastejo, além da não manifestação do potencial 

de ocupação de sítios, haverá também uma mortalidade de perfilhos, principalmente 

devido à remoção do meristema apical, aspecto que assume grande importância 

 
 



 17

 

principalmente na fase reprodutiva, quando o alongamento dos entrenós provoca a 

elevação da haste até o nível do pastejo, o que poderia acontecer também para algumas 

espécies mesmo no subperíodo vegetativo através da remoção de folhas, as quais iriam 

favorecer o alongamento de entrenós basais e aumentariam a possibilidade de 

decapitação dos perfilhos (Lemaire & Chapman, 1996; Nabinger, 2002). 

2.1.1 O perfilhamento 

 O perfilhamento é uma forma de perenização que as poáceas desenvolveram em 

seu processo evolutivo (Youngner, 1972; Stebbins, 1972) como mecanismo de produção 

e sobrevivência clonal, onde cada perfilho é um clone exato da planta a qual lhe dá 

origem, fazendo com que a planta graminóide seja uma agregação de diversos perfilhos. 

Apesar do perfilho produzir seu próprio sistema radicular, ele depende nas fases iniciais 

da translocação de nutrientes e minerais de outras partes da planta para o seu 

desenvolvimento, mantendo uma conexão radicular com o perfilho pai (Langer, 1963), 

além de possuirem ligações fisiológicas. O perfilhamento é uma indicação do alto grau 

de especialização dessas plantas (Stebbins, 1972), sendo o perfilho a unidade vegetativa 

básica de acúmulo das poáceas forrageiras (Hodgson, 1990). 

 Pedreira et al. (2001) ressaltam que, de forma geral, os perfilhos consistem em 

hastes laterais jovens que se desenvolvem e crescem no interior da bainha foliar de uma 

haste mais velha, surgindo como gemas nas axilas das folhas, sendo que cada gema será 

composta por meristema apical, primórdio foliar e gemas axilares. Em relação à 

localização da gema de crescimento, os perfilhos basais são aqueles que emergem da 

gema de crescimento localizada na base da coroa das plantas, ao passo que aqueles que 

se originam das gemas laterais dos perfilhos já existentes são chamados de perfilhos 

laterais ou axilares. Em relação ao estádio de desenvolvimento, os perfilhos podem ser 

classificados em vegetativos ou reprodutivos; estes caracterizados pela emissão da 

inflorescência (Jewiss, 1972). 

 Nos agroecossistemas de pastagens, o perfilhamento é estimulado por altos níveis 

de radiação solar incidente, enquanto que a níveis baixos, o crescimento de gemas 

axilares e basais é geralmente reduzido. Em pastagens estabelecidas, existe um 
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mecanismo de renovação, através do qual os perfilhos mais velhos morrem à medida em 

que novos perfilhos vão sendo produzidos. Nessa situação, as populações de perfilhos 

oscilam ao redor de um determinado valor-base. Existe, portanto, um mecanismo de 

auto-restrição proporcional à densidade de perfilhos, devido que a longevidade de um 

perfilho individual é relativamente curta (às vezes da ordem de alguns poucos dias), mas 

regulada pelo mesmo mecanismo de substituição (Pedreira et al., 2001).  

 No contexto geral, alguns estudos associam altas produções e taxas de acúmulo 

de fitomassa à altas populações de perfilhos, enquanto que outros verificam que o 

estímulo ao perfilhamento tende a reduzir o número de folhas por perfilho. Percebe-se, 

portanto, que o desempenho de populações de plantas em pastagens, em termos de 

produtividade e sobrevivência, é determinado em grande parte por uma série de fatores 

interativos, tanto bióticos como de ambiente. O paradoxo entre persistência e 

produtividade (devido ao perfilhamento) parece encontrar seus alicerces em plantas 

cespitosas (do ponto de vista de crescimento livre) e com boa capacidade de 

perfilhamento. Plantas cespitosas (como a B. brizantha), além de responderem 

morfologicamente no sentido de se prostrarem mais ao longo das desfolhações, são mais 

eficientes fotossinteticamente do que as prostradas, que apenas são mais eficientes do 

ponto de vista de tolerar mais os cortes ou os pastejos. 

2.1.2 Efeito da adição de nitrogênio na morfogênese e no acúmulo de fitomassa 

 A maioria dos tecidos das plantas forrageiras contém entre 1% e 3% de N em sua 

composição seca. A concentração de N nos tecidos tende a declinar à medida que a 

planta se torna mais madura. Em poáceas, se o suprimento de nutrientes é adequado e a 

competição por espaço não é muito severa, boa parte das gemas irão se desenvolver no 

sentido de formar perfilhos. Quando o N é limitante, o desenvolvimento de perfilhos fica 

inibido e, aumentando-se o suprimento de N às plantas individuais, aumenta-se o 

número de perfilhos por planta (Langer, 1963). Entretanto, no campo, os efeitos da 

adubação nitrogenada serão menores sobre o número de perfilhos por área, devido aos 

mesmos terem sua vida reduzida pela competição (Wilman & Pearse, 1984). 
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 A influência do suprimento de N no crescimento é nítida em vários aspectos da 

morfologia e fisiologia de poáceas forrageiras, apresenta-se mais marcante para a parte 

aérea das plantas do que para o sistema radicular. A deficiência de N restringe o número 

de perfilhos a serem desenvolvidos, bem como restringe o crescimento individual das 

folhas do perfilho, afetando assim a capacidade fotossintética do dossel (Whitehead, 

1995). Em pastos bem estabelecidos, o número de perfilhos é influenciado 

principalmente pelo manejo. Em campos de azevém submetidos a lotação contínua por 

ovinos, pode-se atingir 40000 perfilhos.m-2 e em lotação rotacionada a 15000 

perfilhos.m-2, e em sistemas de corte da planta chega-se a valores de 7000 perfilhos.m-2 

(Hodgson, 1990). Assim, o número de perfilhos é geralmente maior sob lotação contínua, 

apesar de serem individualmente menores e crescerem mais vagarosamente nessa 

condição (Robson et al., 1989). 

 No que diz respeito à taxa de emissão de folhas por perfilhos vegetativos, os 

perfilhos apresentam geralmente o mesmo número de folhas verdes em um mesmo 

momento, e a produção de novas folhas será balanceada pela senescência e pela queda 

das velhas. Se a planta não for desfolhada, haverá uma equivalência entre as taxas de 

senescência e de morte de tecidos (Parsons, 1988). A adição de N no sistema via 

fertilizante, por sua vez, pouco influencia a taxa de emissão de folhas, mesmo se a 

distribuição espacial das plantas for realizada em linha ou à lanço (Wilman & Wright, 

1983). 

 O suprimento de N provoca acréscimos na produção de forragem principalmente 

através da influência sobre o tamanho final (em comprimento, largura e peso) de folhas, 

ocorrendo tanto no âmbito individual como populacional (Whitehead, 1995). Apesar 

disso, o efeito do N sobre o tamanho de folhas sofre mais uma vez as influências do 

manejo, como por exemplo, o intervalo entre cortes sucessivos (Wilman & Pearse, 1984). 

Na prática, o aumento na taxa de crescimento devido ao acréscimo de nitrogênio no 

sistema, resulta aumentar a produção de forragem num menor intervalo de tempo para 

corte ou lotação rotacionada, implicando no aumento do número de colheitas durante o 

período (Whitehead, 1995). 
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 Os acréscimos no suprimento de N para as plantas aumentam o metabolismo 

ativo das folhas quando se verifica deficiência do elemento, pois, do contrário, o efeito é 

pequeno (Whithead, 1995). A influência do suprimento de N na taxa de assimilação 

líquida (variação de fitomassa seca por unidade de área foliar por unidade de tempo) 

interage com a freqüência de corte ou desfolha, sendo que em intervalos de tempo 

menores verificam-se maiores taxas (Lambert, 1964). A taxa de fotossíntese das folhas 

expandidas da pastagem sofrem um aumento com a adubação nitrogenada logo após o 

corte, mas diminui com o passar do tempo e parece ser reduzida quando a concentração 

do N orgânico nas folhas é menor que 3% (Woledge & Pearse, 1985). 

2.1.3 Aspectos teóricos sobre a variação populacional a longo prazo 

 O número de perfilhos em uma pastagem varia ao longo do tempo devido a 

mudanças nas quantidades de indivíduos que nascem e que morrem. Desconsiderando os 

aspectos de imigração e emigração de indivíduos na área, fatores simples permitem 

descrever a seguinte equação (Bullock, 1996): 

MrrNscNN t1t −+=+  (1)

 Em que o tamanho da população (N) se modifica entre o tempo t e um tempo 

posterior t+1, resultantes dos indivíduos que nasceram (Nsc) e que morreram (Mrr),entre 

instantes t e t+1.. O tamanho da população pode aumentar ou diminuir em função do 

nascimento  e morte dos indivíduos, permitindo descrever também a equação: 

tt NN .1 λ=+  (2)

em que é denominada taxa finita de mudança na população, sendo igual a 1 quando Nsc 

= Mrr e variando entre zero e infinito. Assim, para λ  >1, diz-se que a população está 

aumentando; e quando λ <1, diminuindo. 

 Conforme Bullock (1996), os principais responsáveis pela variação temporal e 

espacial são os relacionados a fatores ambientais (chuvas, temperatura, insolação), a 

fatores abióticos (drenagem, pH e fertilidade do solo) e bióticos (herbívoros, 

microrganismos e humanos). 

 A desfolhação pode afetar toda a dinâmica de uma população (conjunto de 

plantas da mesma espécie). Uma discussão mais detalhada sobre os efeitos diretos do 
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pastejo pode ser consultada em Crawley (1983), os quais são: (i) Crescimento: a 

remoção de biomassa e tecidos fotossintetizantes pode reduzir o crescimento, visto que a 

alocação de fotoassimilados destinados ao crescimento pode ser modificada em razão da 

planta ter que alocá-los para outros órgãos para reparar tecidos danificados ou estimular 

mecanismos de defesa. Por outro lado, o pastejo pode estimular o crescimento em razão 

de remover muitas vezes tecidos senescentes (Belsky, 1986). Estes fatores podem 

também modificar a fenologia e os padrões de crescimento estacional da pastagem; (ii) 

Mortalidade de perfilhos adultos: pode ser aumentada em função da remoção de tecidos 

e do ataque de patógenos em tecidos danificados; e (iii) Fecundidade: a probabilidade de 

ocorrer florescimento, o número de sementes, o tamanho da semente, e o número e o 

tamanho da progênie vegetativa, podem ser diminuídos pelo crescimento reduzido 

decorrente do pastejo ou pela remoção da inflorescência. O início da fase reprodutiva 

pode ser também atrasada. Estes efeitos (crescimento, mortalidade de perfilhos adultos e 

fecundidade) sobre plantas individuais são geralmente negativos, assim como no 

esperado pela remoção da biomassa. 

 Os efeitos sobre a taxa de reprodução líquida e sobre a população são sempre 

negativos (Bullock, 1996). Mesmo se a ação do corte ou pastejo aumentar a longevidade 

individual devido à remoção de hastes reprodutivas, a redução nas perdas reprodutivas 

diminuirão a taxa de crescimento populacional.  

 Quanto aos efeitos indiretos que o pastejo pode provocar sobre a população, estes 

tenderão a ocorrer sob a ótica das interações de competição, principalmente 

interespecíficas, ou seja, com outras espécies co-evoluindo na comunidade vegetal 

(Bullock, 1996). 

2.1.4 Aspectos sobre a dinâmica e acúmulo de fitomassa de raízes 

 Em estudos de acúmulo de fitomassa são relatados apenas à parte aérea das 

plantas, devido à dificuldade intrínseca que se tem em amostrar com precisão o sistema 

radicular. Quando os recursos do sub-sistema solo não são limitantes, as raízes 

constituem um valor próximo de 10% da biomassa total de uma cultura, com pequena 

margem de erro. Porém, quando água e nutrientes são limitantes, a fração de fitomassa 
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referente às raízes pode ser muito maior, e os erros se tornam significantes (Loomis & 

Connor, 1996). Em trabalhos com as principais plantas forrageiras tropicais utilizadas no 

Brasil, Kanno et al. (1999) relataram que a proporção de fitomassa de raízes na 

fitomassa total variou de 53 a 75%, dependendo do genótipo. 

 Geralmente, é inevitável que parte da fitomassa do sistema radicular seja 

reduzido após a desfolhação, efeito que é proporcional à intensidade de remoção dos 

tecidos da parte aérea (Youngner, 1972; Corsi et al., 2001). Os efeitos mais 

significativos dessa redução são observados após as primeiras semanas e, após esse 

momento, o incremento na fitomassa radicular tende a apresentar uma taxa constante e 

proporcional ao acúmulo da parte aérea. Corsi et al. (2001) ressaltam ainda que, no caso 

de pastagens perenes, interpretações baseadas exclusivamente nesta variável devem ser 

encaradas com cautela, uma vez que a biomassa radicular total coletada em um certo 

momento pode refletir o estado atual e mais o acúmulo de fitomassa proveniente de 

ciclos anteriores, visto que a amostragem contabiliza raízes vivas e mortas. 

 Além de afetar o crescimento de raízes, a adição de N no sistema pode afetar a 

morfologia e a atividade fisiológica das mesmas. Aumentos no diâmetro de raízes 

provenientes de aumentos nas quantidades aplicadas de N foram apontados em diversos 

trabalhos (Oswalt et al., 1959; Schuurman & Knot, 1974) em poáceas de clima 

temperado. Correlações positivas também foram encontradas entre o suprimento de N, a 

concentração de N nas raízes e a sua capacidade de trocar cátions (McLean et al., 1956), 

fatores que podem influenciar inclusive na absorção de outros nutrientes, possibilitando 

incrementos nas taxas de acúmulo de fitomassa. 

2.2 Elementos do clima e potencial de acúmulo em pastagens 

 A importância das condições climática na produtividade das pastagens é 

amplamente reconhecida por muitos pesquisadores (Brougham, 1959; Parsons, 1988; 

Lemaire & Chapman, 1996; Barioni et al., 2003).  

 O termo acúmulo (quantificado em fitomassa seca) implica no aumento 

irreversível do tamanho, especialmente do material protoplasmático (expansão celular), 

sendo o desenvolvimento uma especialização, isto é, o aparecimento de um novo órgão 
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na planta. O potencial de acúmulo ou produtividade refere-se ao potencial biológico que 

um determinado material genético apresenta, para um determinado período, em 

acumular fitomassa seca total, incluindo as raízes (Robson, 1981). O rendimento da 

cultura, por sua vez, é a produção por unidade de área em condições tais que pelo menos 

um fator interfere no processo produtivo, limitando o potencial do genótipo considerado 

(Doorenbos & Kassam, 1994). 

 Desta maneira, a extensão com que a cultura pode expressar o seu potencial 

genético é determinada por sua interação com o regime de radiação solar, temperatura 

do ar, pressão de vapor d’água na atmosfera, velocidade do vento e características físico-

hídricas do solo (Rosenberg et al., 1983). Assim, a radiação solar e a temperatura afetam 

o crescimento das plantas, de maneira que a quantificação desses fenômenos pode ser 

utilizada no ajuste de modelos de simulação de crescimento e desenvolvimento das 

culturas (Thornley, 1998). Modelos para estimativas de produção ou diagnósticos têm-se 

tornado um importante instrumento para pesquisa, planejamento e monitoramento de 

culturas. A utilização de modelos probabilísticos adequados para estimativa da 

distribuição de chuva, radiação solar e temperatura, permite obter precisão matemática e 

resultados consistentes, mesmo em séries históricas mais curtas de dados (Figueredo 

Júnior, 2004). 

2.2.1 Temperatura 

 Em geral, o efeito da temperatura nas funções biológicas das plantas é explicado 

pela ação enzimática. A conformação das enzimas é um passo essencial à reação que ela 

irá participar. Sob baixas temperaturas, as enzimas (que são proteínas) não são flexíveis 

o suficiente, e dessa forma não estão aptas às mudanças de conformação requeridas pela 

reação; sob altas temperaturas, as enzimas coagulam e uma nova estrutura é então obtida, 

mas é incapaz de catalisar a reação. A curva de ação da temperatura nessas enzimas 

apresenta então duas etapas: uma tendência inicial crescente onde a ativação térmica das 

moléculas melhora a eficiência das reações; e uma tendência posterior decrescente, onde 

altas temperaturas vão inativando progressivamente enzimas. Por esse motivo, nota-se a 

existência de uma temperatura máxima, uma mínima e uma ótima para a curva de 
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resposta à temperatura (Bonhomme, 2000). A temperatura expressa em valores 

numéricos o nível de energia interna em função da temperatura do ar naquele momento, 

possibilitando trocas com o sistema e o meio, provocando estímulos, ativando ou 

desativando funções vitais (Ometto, 1981). 

 Para que ocorra acúmulo de fitomassa, cada genótipo vegetal possui uma 

temperatura ótima correspondente; existindo ainda uma temperatura mínima – 

temperatura basal inferior (Tbi), abaixo da qual a cultura praticamente não acumula 

fitomassa); e uma temperatura máxima – temperatura basal superior (Tbs), acima da qual 

o acúmulo de fitomassa é prejudicado). Em ambas (Tbi e Tbs), a fotossíntese líquida é 

nula, ou seja, a produção e o consumo de carboidrato bruto são iguais, devido as taxas 

fotossintéticas se igualarem às taxas respiratórias. Assim, o intervalo ótimo para o 

crescimento e para o desenvolvimento de uma cultura é (Tbi – Tbs), e é nesse intervalo 

que se baseia o conceito de graus-dia, definido pela primeira vez por Réaumur2, citado 

por Bonhomme (2000). 

 Na cultura do milho, por exemplo, a elevação da temperatura contribui para a 

redução da taxa fotossintética líquida em função do aumento da respiração, interferindo 

diretamente na produção. Assim, temperaturas elevadas prevalecentes no período 

noturno (superior a 24 ºC) promovem um consumo energético demasiado, em função do 

incremento da respiração celular, ocasionando menor saldo de fotoassimilados, com 

conseqüente queda na produtividade da cultura (Dourado Neto, 1999). Em contrapartida, 

a maioria dos materiais (híbridos ou variedades cultivadas) existentes atualmente não se 

desenvolvem em temperaturas inferiores a 10 ºC, que é considerada a temperatura basal 

inferior para a espécie (Villa Nova et al., 1972). 

 Não há significado algum, portanto, em adotar o uso dos graus-dia sem uma 

definição prévia da temperatura basal inferior (Tbi) do genótipo a ser estudado, conforme 

salientado por Bonhomme (2000). Determinar a temperatura basal inferior de um 

                                                 
2RÉAUMUR, R.A. Observations du thermomètre faites pendant l’année MDCCXXXV comparées à 

celles quit ont été faites sous la ligne à l’Isle-de-France, à Alger et en quelques-unes de nos Isles de 

l’Amérique. Mémoires de l’Académie Royale des Sciences, p.545-576, 1735.  
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genótipo é apenas possível caso se disponha de taxas de acúmulo de fitomassa, obtidas a 

partir de uma vasta amplitude de variação de temperatura, e em caso onde não existe 

limitação de outros fatores que possam também interferir no processo, tais como estresse 

hídrico e nutricional, e fotoperíodo não adequado. A Tbi exerce apenas uma pequena 

influência na precisão de determinação do estádio de desenvolvimento se a média das 

temperaturas estiver bem acima do valor dessa Tbi  (Bonhomme, 2000). 

 Segundo Ometto (1981), se o conceito de graus-dia é correto para se avaliar o 

potencial de acúmulo de fitomassa de uma cultura, pode-se deduzir que: 

( )
( )bimédia2

bimédia1

2

1

TT.n
TT.n

P
P

2

1

−

−
=  (3)

 A equação isola a variável Tbi, o que permite estimá-la matematicamente, já que 

os outros valores podem ser obtidos por dados observados à campo, onde P1 e P2 

referem-se às produtividades observadas nos respectivos número de dias necessários a 

esse acúmulo de fitomassa, n1 e n2, que por sua vez são correspondentes às temperaturas 

médias ao longo do ciclo, Tmédia1 e Tmédia2, respectivamente. 

 Dessa maneira, os graus-dia (tempo térmico) estabelece a relação entre 

temperatura do ar e taxa de acúmulo de fitomassa na fase vegetativa das plantas, apesar 

de existir, uma não-linearidade entre as variáveis referentes aos diversos processos 

biológicos (Thornley & Johnson, 1990; Yin et al, 1995; Bonhomme, 2000). Essa 

definição pode ser utilizada principalmente no que diz respeito ao planejamento de 

sistemas irrigados, isentos de défice hídrico (o que teoricamente não ocorre, devido ao 

fechamento dos estômatos nas horas mais quentes do dia). Para que os erros não sejam 

agravados no cálculo da soma térmica acumulada durante o ciclo vegetativo de interesse, 

pode-se trabalhar com uma escala diária dessa soma térmica acumulada, assumindo 

temperaturas médias (Tmédia), máximas (Tmáxima) e mínimas (Tmínima) do dia, sob três 

condições (Ometto, 1981):  
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(i) quando Tmédia > Tbi: 

bimédia TTGD −=  (4)

(ii) quando Tmédia = Tbi: 

( )
( ) 2.TT

TT
GD

mínimamáxima

2
médiamáxima

−
−

=  (5)

(iii) quando Tmédia < Tbi: 

( )
( ) 2.TT

TT
GD

mínimamaáima

2
bimáxima

−
−

=  (6)

 Mas, quando Tmáxima > Tbs, obter-se-á então uma correção (B), ou seja, um valor a 

ser subtraído dos valores encontrados em algumas das três condições anteriores, onde:  

( )
( ) 2.TT

TT
B

mínimamáxima

2
bsmáxima

−
−

=  (7)

Então, exemplificando o caso (i), tem-se que: 

B)TT(GD bimédia −−=  (8)

 Todas as equações acima podem ser deduzidas por semelhança de triângulos, 

mas, a rigor, a forma de se calcular o tempo térmico (em uma escala diária) necessário 

para uma determinada etapa de interesse seria obter a equação total referente à plotagem 

de temperatura (T) versus tempo (t), calculando-se a seguinte integral (Figura 2) 

(Reichardt & Timm, 2004): 

∫ −== f

i

t
ti Bdt)t(TAGD  (9)
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Figura 2 - Variação diária da temperatura (Reichardt & Timm, 2004) 

  

 Reichardt & Timm (2004) ressaltam que a definição de graus-dia (atualmente 

muito consagrada) merece crítica e deveria ser tratado com mais rigor, face ao 

desenvolvimento científico e tecnológico que ocorreu desde sua criação, no século 

XVIII, pois confunde temperatura com energia, o que absolutamente não representam a 

mesma grandeza. Os autores acrescentam ainda que, adições de calor (energia), medidas 

em J, resultam em aumentos de temperatura; e que a energia requerida por uma cultura 

deveria ser expressa em J, o que seria extremamente complexo no tempo de Réaumur, 

ao contrário dos tempos atuais. O uso de temperaturas se justifica em relação às 

atividades biológicas, devido às assunções de Tbi e Tbs, os autores sugerem que as 

unidades térmicas fossem alteradas simplesmente para graus, ao invés de graus-dia, pois 

trata-se na verdade apenas de uma somatória de graus. 

 Considerando a relação existente entre calor sensível (Q) e a temperatura (T), 

dada pela equação: 
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TcmQ ∆= ..  (10)

observa-se que cada J fornecido ao sistema corresponde a um aumento de temperatura 

em ºC, o que torna mais prático somar apenas as temperaturas, conforme a equação ou 

próprio conceito da soma térmica. 

 Portanto, tendo em vista o sucesso na predição de datas de ocorrência dos 

estádios de desenvolvimento da fase vegetativa de diversas culturas, modeladores têm 

assumido que o conceito unidade térmica é universalmente aplicável. Conforme Villa 

Nova et al. (1972), a quantidade de energia exigida por uma cultura tem sido expressa 

em graus-dia, ou unidades térmicas de desenvolvimento, exigência térmica, exigência 

calórica. A base teórica para essa técnica é que, dos processos envolvidos no 

desenvolvimento da cultura, todos são sensíveis à temperatura do ar, cabendo enfatizar 

que a resposta das plantas à temperatura do ar obedece no entanto a limites (inferior e 

superior) e é extensiva ao acúmulo total da cultura. 

2.2.2 Radiação solar 

 A densidade de fluxo de radiação solar incidente é a fonte de energia responsável 

pelos processos fisiológicos e bioquímicos que ocorrem na atmosfera (Reichardt & 

Timm, 2004). A radiação solar que alcança a superfície terrestre pode ser separada 

basicamente em dois componentes, um quando a radiação é direta, outro quando é 

refletida ou espalhada por nuvens e pela atmosfera (Goudriaan & Laar, 1992). A energia 

independentemente de ser direta ou difusa pode ser separada em duas bandas, ou seja, 

radiação de baixo comprimento de onda (< 3000 nm) e radiação térmica (> 3000 nm). 

As radiações de baixo comprimento de onda são subdivididas ainda em bandas (faixas 

ou espectros), as quais produzem diferentes efeitos sobre o crescimento e 

desenvolvimento das plantas (Quadro 1 e Quadro 2). A faixa de radiação do espectro do 

visível (400 a 700 nm) tem especial interesse porque são as radiações 

fotossinteticamente ativas (Kubins, 1971). 

 O balanço de energia radiante, também denominado de radiação líquida, vem a 

ser o saldo de radiação sobre uma superfície (Ometto, 1981). 
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 O fluxo de radiação solar que penetra na terra depende da inclinação dos raios 

solares, que por sua vez, depende da época do ano, da latitude e da hora do dia; em 

virtude à posição relativa do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de usa 

trajetória de translação. As parábolas que o Sol percorre diariamente variam de um 

ângulo de 46o, o que faz os valores de fluxo de radiação solar e de fotoperíodo 

(comprimento do dia, em horas) também oscilarem (Reichardt & Timm, 2004). 

 Nos aspectos concernentes à influência do fotoperíodo, existe geralmente uma 

grande variação entre os ecotipos que apresentam ampla distribuição natural, condição 

que provavelmente também se aplica às espécies do gênero Brachiaria (Hopkinson et al., 

1998). Estes autores afirmam que, as maiores dificuldades de produção de sementes de 

Brachiaria brizantha encontram-se em locais de baixas latitudes, onde o intervalo de 

tempo com dias longos é praticamente inexistente, o que promove pouco florescimento e 

quase nenhuma formação de sementes. 

 Apesar de raras as pesquisas que envolvam a resposta ao fotoperíodo dos 

principais materiais genéticos forrageiros tropicais empregados pelos pecuaristas 

brasileiros, esse indicativo conduz à hipótese de que os sistemas de produção de 

forrageiras (fase vegetativa, apenas) seriam mais interessantes quanto mais próximos 

fossem da latitude equatorial, enquanto que os sistemas de produção de sementes desses 

genótipos devem apresentar um limite máximo de latitude, devido as temperaturas mais 

baixas serem mais limitantes em regiões mais ao sul. Este certamente deve ser um dos 

principais motivos da existência do grande pólo produtor de sementes de poáceas 

tropicais forrageiras em algumas regiões ao norte do Estado de São Paulo e ao Sul de 

Minas Gerais. 
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Descrição Faixa (nm) Efeitos nas plantas Instrumentos 

< 280 Morte rápida 

280 – 315 Prejudicial Ultravioleta 

315 – 400 Morfogênico 

Radiômetros espectrais 

Visível 400 – 700 Fotossintético Medidor de fluxo quântico 

Vermelho 610 – 700 Morfogênico 

Infravermelho 700 – 800 Morfogênico 
Radiômetros espectrais 

Ondas-curtas 300 – 3000 

Fotossintético, 

Morfogênico, balanço 

energético 

Radiômetros espectrais 

Terrestre 

(térmica) 
3 x 103 – 105 Balanço energético Radiômetros espectrais 

Radiação total e 

líquida 
300 – 105 Balanço energético e 

hídrico 
Radiômetros espectrais 

Quadro 1 - Bandas espectrais da radiação solar, o seu efeito nas plantas e os 

instrumentos utilizados na sua medição adaptados de Kubins (1971) 
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Região espectral (nm) Caráter de absorção Efeito fisiológico 

< 280 Pelo protoplasma Letal em grandes quantidades 

280 – 315 Pelo protoplasma 

Grande efeito morfogênico; 

estimula algumas biossínteses; 

grande efeito nos processos 

fisiológicos U
ltr

av
io

le
ta

 

315 – 400 
Pelas clorofilas e 

protoplasma 

Sem nenhum efeito específico, 

pequeno efeito na fotossíntese 

400 – 510 
Forte, pelas clorofilas e 

carotenóides 

Grande efeito na fotossíntese; 

grande efeito morfogênico 

510 – 610 Menos que o anterior Pequeno efeito na fotossíntese 

R
ad

ia
çã

o 

fo
to

ss
in

te
tic

a-

m
en

te
 a

tiv
a 

610 – 720 Forte, pelas clorofilas Grande efeito na fotossíntese 

720 – 1000 Fraca Estimula o processo de elongação 

In
fr

av
er

m
el

ho
 

> 1000 Pela água dos tecidos 

Sem nenhum efeito sobre os 

processos fotoquímicos ou 

bioquímicos; convertido a calor 

Quadro 2 - Regiões espectrais de maior importância para as plantas (Kubins, 1971) 

2.3 Suprimento ótimo de água ao balanço hídrico 

 O consumo de água (mm.dia-1) de uma pastagem em pleno desenvolvimento e 

homogênea de B. brizantha irá variar de acordo com as condições climáticas (em termos 

de localização e época do ano), e dependerá da população (em termos de espaço) e do 

aumento do IAF (em termos de tempo de rebrota). 

 As plantas, de maneira geral, absorvem centenas de gramas de água (na verdade, 

água contendo solutos minerais) para cada grama de fitomassa seca acumulada; e 

possuem suas raízes inseridas em um reservatório de água no solo, além de suas folhas 

sempre expostas à ação da radiação solar e dos ventos, o que a faz transpirar de forma 

incessante e perder água para a atmosfera, devido à diferença de potencial. Para que 

acumule fitomassa em um sistema de agricultura não-irrigada, as plantas necessitam 

“economizar água” à medida em que a demanda feita sobre elas pela atmosfera seja 

 



 32

balanceada pelo seu abastecimento, por parte do solo. A evaporação é praticamente 

constante, ao passo que os processos que adicionam água no solo, como as chuvas, 

ocorrem ocasionalmente e com certa irregularidade (Reichardt & Timm, 2004). 

 A disponibilidade hídrica é um dos grandes fatores que condicionam a 

produtividade e o sucesso de uma cultura. A importância ecológica da água está 

associada ao fato de que todos os processos fisiológicos das plantas, de uma forma direta 

ou indireta, são afetados pelo suprimento hídrico (Kramer & Boyer, 1995). A 

importância da água para as funções vitais que desempenha na planta, são apresentadas 

segundo Angelocci (2002), como: (i) principal constituinte (com exceção às sementes) 

dos órgãos e tecidos vegetais; (ii) excelente solvente e principal meio de transporte de 

gases, minerais e solutos; (iii) reagente, nos processos metabólicos vegetais, como a 

fotossíntese, onde atua como fonte de prótons (H+) para a redução de CO2 a carboidrato 

ou na hidrólise do amido; (iv) manutenção da turgescência, importante para a elongação 

celular e para a manutenção da estrutura das plantas (especialmente herbáceas), bem 

como aos mecanismos de abertura estomática (fundamentais ao crescimento); e (v) 

regulação térmica, para manter a temperatura dentro de limites apropriados ao 

metabolismo. 

 Os efeitos da deficiência hídrica são difíceis de dissociar dos efeitos da baixa 

disponibilidade de N, que inevitavelmente se verifica nestas condições. Mas, é 

importante considerar que as razões fisiológicas destas limitações são diferentes, visto 

que a deficiência hídrica limita a absorção de carbono devido ao fechamento dos 

estômatos, enquanto que a deficiência de N limita a resposta fotossintética através da 

limitação na concentração de clorofila (Nabinger, 2002). 

 Dessa maneira, alguns tópicos são de extrema importância para o correto 

suprimento de água às plantas, devendo-se por exemplo conhecer (Reichardt & Timm, 

2004): (i) qual a eficiência atribuida ao solo, enquanto se comporta como um 

reservatório de água; (ii) como as plantas podem retirar a água do solo; (iii) qual o limite 

de água que um solo deve possuir para manter os padrões de acúmulo fitomassa; e (iv) 

como a taxa de transpiração é determinada pela interação entre a planta, o solo e a 

atmosfera. 
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 Os vários processos que envolvem fluxo de água (infiltração, redistribuição, 

evaporação e absorção pelas plantas) são interdependentes e, quase sempre, ocorrem 

simultaneamente. Conforme Pereira et al. (2002) e Reichardt & Timm (2004), o balanço 

hídrico é um sistema contábil de monitoramento da água do solo, e que resulta da 

aplicação do princípio de conservação de massa para a água num volume de solo 

vegetado. A variação do armazenamento de água, num intervalo de tempo, representa o 

balanço entre entradas e saídas de água do volume de controle. Basicamente, seis são as 

possíveis entradas: (i) chuva; (ii) orvalho; (iii) escoamento superficial; (iv) drenagem 

lateral; (v) ascensão capilar; e (vi) irrigação. Mas, quatro são as possíveis saídas: (i) 

evapotranspiração; (ii) escoamento superficial; (iii) drenagem lateral; e (v) drenagem 

profunda. 

 A irrigação é utilizada para manter o armazenamento de água no solo em nível 

adequado às necessidades da planta, o que é função do próprio balanço hídrico, 

integrando os efeitos do solo, do genótipo e da atmosfera. Necessita-se estimar o balanço 

hídrico devido à finalidade de se conhecer deficiência e/ou excedente hídricos durante o 

ciclo da cultura, constituindo-se uma ferramenta muito útil para a recomendação ou não 

do seu cultivo em determinada região, bem como para definir época de semeadura, no 

caso de pastagens não irrigadas. No modelo proposto por Dourado Neto et al. (1991), é 

possível elaborar o balanço hídrico variando-se o coeficiente de evapotranspiração da 

cultura (Kc) e de profundidade efetiva do sistema radicular (Ze), para qualquer 

distribuição de dados climatológicos disponíveis, utilizando-se o método de 

Thornthwaite & Mather (1955), com algumas modificações. 

 Na elaboração do balanço hídrico climatológico, o primeiro passo é a seleção da 

capacidade de água disponível – CAD, ou seja, a lâmina de água correspondente ao 

intervalo de umidade entre a capacidade de campo (CC) e o ponto de murcha 

permanente (PMP) (Pereira et al., 2002). Como o balanço hídrico é mais utilizado para 

fins de caracterização da disponibilidade hídrica de uma região em bases climatológicas 

e comparativas, a seleção da CAD é feita em função do tipo de cultura ao qual se quer 

aplicá-lo e do tipo de solo (Thornthwaite & Mather, 1955). 
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 A relação entre o rendimento relativo e a evapotranspiração relativa (razão entre 

a evapotranspiração real e a evapotranspiração máxima) fornece o fator de depleção da 

produtividade – Fd, e vem sendo utilizada em modelos de simulação de culturas que 

utilizam disponibilidades energética (Doorenbos & Kassam, 1994) e hídrica, assumindo 

grande importância no planejamento das culturas irrigadas. Uma vez estabelecida a 

curva de resposta entre evapotranspiração relativa e rendimento, é possível avaliar a 

eficiência da irrigação sobre o rendimento, o que permite obter uma estimativa com e 

sem o uso da irrigação, a partir de dados do balanço hídrico. Assim, valores de Fd iguais 

a 1 implicariam em um balanço hídrico ideal, necessários teoricamente à otimização dos 

processos de fotossíntese e de uso da água pelas plantas; ou seja, o rendimento (kg.ha-1) 

neste caso seria 100% dependente da produtividade, ou seja, do potencial de acúmulo de 

fitomassa seca. 

 Em síntese, a umidade do solo varia muito durante o ciclo vegetativo, 

diminuindo de modo gradual em quantidade, ao passo que a evapotranspiração 

prossegue aumentando abruptamente com a entrada de água (via chuva ou irrigação) no 

sistema. A descrição do regime de água em uma cultura é um problema que requer o 

conhecimento de variações de umidade e potencial da água no espaço e no tempo, o que 

é feito pelo balanço hídrico. Analogamente, do ponto de vista nutricional, é importante o 

conhecimento da umidade e do potencial matricial do solo. Mas, de maneira geral, o 

maior uso de nutrientes pelas plantas ocorre quando a umidade do solo é mantida tão alta 

quanto possível, sem, porém, causar problemas de aeração e de temperatura (Reichardt 

& Timm, 2004). 

2.4 Modelagem em agricultura 

 A modelagem é oriunda de uma área do conhecimento chamada análise de 

sistemas, e pode ser definida como uma organização de atributos de interesse particular, 

que visa conceituar, integrar e generalizar o conhecimento científico através da 

simplificação da realidade (que é bem mais complexa), e que resulta em uma ferramenta 

de auxílio (o modelo) para simulações de diversos cenários. Os cenários são concebidos 

a partir de uma eleição pragmática dos diversos atributos provenientes das diversas áreas 
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do conhecimento, de tal forma que se possa compreender como esses atributos eleitos 

venham a relacionar-se entre si, dentro de limites pré-definidos pelo modelador (Santos, 

1986; Thornley & Johnson, 1990; Dourado Neto et al., 1998a; Thornley, 1998). Nas 

antigas Grécia e China, tinha-se a idéia de “Terra – Água – Fogo – Ar – Madeira” como 

os principais elementos. 

 Em Thornley (1998), por exemplo, é apresentado um panorama geral dos 

principais sub-sistemas (incluindo o sub-sistema animal) que compõem a construção de 

um modelo agropastoril, bem como os principais fluxos de ganhos e perdas deste 

sistema (Figura 3). O autor assume que os fluxos de água ocorrem de forma 

negligenciável no sub-sistema animal, mas são fundamentais nos sub-sistemas solo, 

planta e atmosfera. A atmosfera, por sua vez, fornece variáveis independentes, tais como 

radiação solar, chuva, umidade relativa, temperatura e ventos; enquanto que o 

gerenciamento define os níveis de fertilizante, de colheita, e de lotação animal, por 

exemplo. Em síntese, o modelo chama a atenção no sentido de apresentar uma visão 

unificada do papel de C e N no sistema solo-planta-animal, e de como esses principais 

substratos (C e N) são conduzidos pelos sub-sistemas água e atmosfera. 
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Figura 3 - Síntese esquemática do modelo geral do agroecossistema de pastagens, 

ilustrando os fluxos de C e N (principais substratos) entre os principais sub-

sistemas eleitos. Adaptado de Thornley (1998) 

 

 Existem diversas classificações para diferenciar os modelos. Uma delas os 

dividem em matemáticos e de simulação. Os modelos matemáticos, simplesmente 

referentes a representações matemáticas de um fenômeno, podem ser de três tipos: (i) 

empíricos, baseados em dados puramente observados; (ii) estocásticos, em que o 

processo é descrito pelas leis de probabilidade e (iii) mecanísticos, que consideram as 

leis físicas, químicas e biológicas no processo, sendo os mais versáteis dentre os tipos de 

modelos matemáticos (Pautian et al., 1992). Representando modelos mais complexos 

por englobar um ou mais modelos matemáticos, os modelos de simulação, conforme 

Addiscott (1993) podem ser divididos em: (i) determinísticos, em que um conjunto de 

eventos leva a um resultado único e definido e (ii) estocásticos, em que a incerteza é 

considerada na sua estrutura. Essas duas categorias mencionadas podem ainda dividir os 
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modelos de simulação em: (i) mecanísticos, que procuram descrever os mecanismos 

envolvidos no processo e (ii) funcionais, que descrevem apenas os aspectos gerais do 

processo. 

 Pesquisadores de diversas partes do mundo vêm usando vários modelos de 

estimativa de rendimento de culturas, testando a habilidade na simulação de eventos 

fenológicos, produção de fitomassa e rendimento de grãos (Dourado Neto, 1999). 

Conforme diversos autores (Santos, 1986; Dourado Neto et al., 1998a,b; Thornley, 1998; 

Barioni et al., 2003), pode-se apontar como aspectos positivos da modelagem: i) fazer 

predições de interesse particular, visando nortear tomadas de decisão e operar um 

sistema de produção; ii) descobrir o que se deve buscar para entender um sistema; iii) 

identificar lacunas do conhecimento; iv) auxiliar a elaboração de um zoneamento 

climático; v) nortear a pesquisa, através do rastreamento oferecido pela composição do 

modelo; e vi) fornecer subsídio teórico para estudos mais amplos e mais complexos. 

Portanto, inúmeras vantagens podem ser conseguidas com o uso de modelos bem 

elaborados, considerando que os mesmos devem resumir convenientemente uma gama 

de informações, permitindo progressos no conhecimento da planta e de suas interações 

com o ambiente, além de esclarecer pontos em que o conhecimento seja limitado 

(Thornley, 1998). 

 Por outro lado, os modelos não podem ser encarados como um objetivo final de 

pesquisa (como uma conseqüência) ou de qualquer necessidade agronômica, e nem 

tampouco como uma ferramenta pronta, visto que são previamente concebidos e são 

compostos por vários elementos, os quais devem ser bem conhecidos e constantemente 

aferidos quanto aos seus limites, diante das diversas situações. Os modelos se referem a 

uma ordem de grandeza a ser estimada, a qual deverá ser comparada com observações 

de situações reais, para que então possam ser validados para diversas simulações. 

 A muitos anos vêm sendo desenvolvido modelos de estimativa do rendimento de 

diversas culturas, com base em variáveis meteorológicas e outras derivadas do balanço 

hídrico, porém com grandes limitações. A previsão de rendimento torna-se mais precisa 

quando os modelos de simulação são usados para estimar a produção em grandes áreas. 

Por outro lado, Hoogeboom (2000) afirma que a utilização de modelos, com fins de 
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predição, pode ter aplicações, tanto previamente à semeadura, como durante o 

crescimento e desenvolvimento da cultura, podendo essa informação ser usada ao nível 

de propriedades rurais ou de instituições governamentais para planejamento de políticas 

agrícolas. 

 Diversos autores desenvolveram modelos que simulam o desenvolvimento da 

planta, o acúmulo de fitomassa seca nos diferentes componentes da planta e o índice de 

área foliar, em função de parâmetros fenológicos e climáticos (Keulen et al., 1982; 

Spitters et al., 1986a,b). Cada um destes modelos simula parte do processo de produção 

da planta ou cultura, sendo desenvolvidos em condições climáticas específicas. Apesar 

de sua importância para a pesquisa e a agricultura, sua aplicação pode tornar-se limitada 

quando se pretende fazer estimativas em condições distintas daquelas em que tais 

modelos foram desenvolvidos. 

 Conforme salienta Figueredo Júnior (2004), o modelo Water and Agrochemical 

Vadose Environment (WAVE), parte de um projeto do Instituto de Pesquisas científicas 

na agricultura e indústria da Bélgica, foi desenvolvido em condições climáticas mais 

amplas. Este modelo é resultante de inúmeras pesquisas que objetivaram o 

desenvolvimento, a calibração e validação de modelos matemáticos que descrevem a 

quantidade de matéria e energia no sistema solo-planta-atmosfera, e consistem de 

diferentes módulos de simulação do crescimento de plantas e movimento da água, 

solutos, calor e nitrogênio no solo. O modelo Crop-Environment Resource Synthesis 

(CERES)-Maize, foi desenvolvido nos Estados Unidos da América, com o objetivo de 

quantificar os efeitos independentes e iterativos do genótipo, clima e atributos do solo no 

crescimento e produção de milho. O referido modelo simula os principais processos 

fisiológicos da planta, incluindo: fotossíntese; respiração; acúmulo e partição de 

fitomassa; fenologia; crescimento de folhas, caules e raízes; extração de água do solo e, 

evapotranspiração. 

 Os modelos WAVE e CERES-Maize, são capazes de simular satisfatoriamente 

em distintas situações (Vanclooster et al., 1994). Contudo, estes modelos são bastante 

complexos e sua aplicação requer uma grande quantidade de parâmetros de entrada, 
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tornando sua utilização limitada pela dificuldade na obtenção dos dados requeridos nas 

simulações. 

 Com base nas relações energia-planta, um procedimento mais simples foi 

desenvolvido por Doorenbos & Kassam (1994) para estimativa do rendimento de 

diversas culturas. Simulações realizadas com a utilização deste modelo requerem uma 

quantidade relativamente pequena de dados de entrada, o que facilita sua aplicação 

(Villa Nova et al., 2001). 

 Finalmente, deve ser ressaltado que todos os modelos são abstrações. O grau de 

abstração permitido é um valor de um julgamento a ser feito no contexto dos objetivos. 

A chave para uma efetiva modelagem está no equilíbrio entre o realismo e a abstração na 

reprodução do sistema (Santos, 1986). Não existe portanto um modelo certo ou errado, 

mas sim modelos com diversos graus de aplicação para diversas circunstâncias. Não 

existe também um modelo universal que fornece uma solução para todos os problemas, 

entretanto os modelos devem continuar a ser construídos e adaptados às diversas 

situações particulares. Os profissionais que trabalham com essas ferramentas devem 

portanto definir claramente seus objetivos antes de pensar em construí-los, enquanto que 

os usuários devem escolher aqueles que melhor resolvam suas necessidades específicas 

(Thornley & Johnson, 1990; Dourado Neto et al., 1998a; Thornley, 1998). 

2.5 Os genótipos Marandu e Xaraés 

 O gênero Brachiaria contém cerca de 100 espécies distribuidas originalmente 

pelas regiões tropical e subtropical dos hemisféros ocidental e oriental, encontrando-se 

principalmente nas savanas africanas (Renvoize et al., 1998). Sete espécies perenes 

africanas – B. arrecta, B. brizantha, B. decumbens, B. dictyoneura, B. humidicola, B. 

mutica e B. ruziziensis – são utilizadas como plantas forrageiras, especialmente na 

América tropical (Argel & Keller-Grein, 1998; Pizarro et al., 1998). As principais 

características que identificam esse gênero são as espiguetas ovaladas ou oblongas, que 

se organizam em rácimos em apenas um dos lados e com a gluma inferior adjacente à 

ráquis, aspectos que não são uniformes em todo o gênero (Renvoize et al., 1998). A 

espécie Brachiaria brizantha pode ser enquadrada da seguinte forma, segundo a 
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classificação de Cronqüist (1981): i) Divisão: Magnoliophyta; ii) Classe: Liliopsida; iii) 

Sub-classe: Commelinidae; iv) Ordem: Cyperales; v) Família: Poaceae; vi) Sub-família: 

Panicoideae; vii) Tribo: Paniceae; e viii) Gênero: Brachiaria. 

 É uma espécie cosmopolita em solos vulcânicos no continente africano e 

apresenta grande diversidade de tipos. A Brachiaria brizantha cv. Marandu é descrita 

como planta perene, cespitosa, muito robusta, de lâminas foliares linear-lanceoladas, 

com rizomas curtos e encurvados (Soares Filho, 1994). Liberado no Brasil em 1984 pela 

Embrapa – CNPGC (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Centro Nacional de 

Pesquisa em Gado de Corte), o genótipo teve sua origem no germoplasma introduzido 

na região de Ibirarema (Estado de São Paulo, Brasil), sendo proveniente da Estação de 

Investigação em Pastagens do Zimbábue, em Marandella (atualmente Marondera). 

Apresenta porte ereto, podendo atingir entre 1,5 e 2,5 m de altura, com colmos iniciais 

prostrados, mas produzindo perfilhos (afilhos) cada vez mais eretos ao longo do 

crescimento da touceira, com intenso afilhamento nos nós superiores dos colmos 

floríferos. Apresenta pêlos na porção apical dos entrenós, além de ter bainhas pilosas e 

lâminas largas e longas, com pubescência apenas na face inferior (Nunes et al., 1984).  

 A resistência à cigarrinha do capim Marandu levou à sua rápida adoção por parte 

dos pecuaristas em todo o trópico americano, visto que também proporciona uma 

qualidade nutricional similar à B. decumbens cv. Basilisk, apesar de não tolerar solos 

com drenagem deficiente e requerer solos medianamente férteis para sua perenização a 

longo prazo. Além disso, essa espécie possui também alta resposta à fertilizantes, alta 

produção de raízes e de sementes, além de alta habilidade de cobertura do solo (Valle et 

al., 2000), devido às características desejáveis de perfilhamento e de plasticidade 

fenotípica. Atualmente, a espécie vêm despertando grande interesse também por parte 

dos agricultores e pesquisadores, tanto no que diz respeito à rotação de culturas quanto 

no consórcio com diversas espécies de cereais, em sistemas de integração agricultura-

pecuária (Portes et al., 2000). Quando em consórcio com outras forrageiras leguminosas 

forrageiras, a espécie B. brizantha parece exercer um efeito alelopático sobre elas 

(Rodrigues & Reis, 1994). 
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 O capim Xaraés é uma poácea perene, de folhas lanceoladas e com pouca 

pubescência, alcançando 60 cm de comprimento e 2,5 cm de largura, a inflorescência 

com 50 cm de comprimento e 4 rácimos de 8 a 12 cm, e uma só fileira de espiguetas 

sobre eles. O genótipo deriva do acesso B. brizantha CIAT 26110, o qual foi coletado no 

Burundi (África) em 1985 e introduzida na Colômbia (denominado de Pasto Toledo) 

para a avaliação com outras braquiárias em diferentes ecossistemas. Também foi 

registrada no Brasil pela Embrapa-CNPGC com o código B-178. É uma poliplóide de 

reprodução apomítica, ou seja, existe um processo de clonagem (duplicação exata do 

complexo genético da planta mãe) através das sementes, resultando em uma variedade 

cultivada extremamente uniforme e estável, com plantas idênticas. Alguns estudos 

realizados pela Embrapa indicaram pentaploidia (cinco conjuntos completos de 

cromossomos) neste capim, o que o diferencia do capim Marandu (que é tetraplóide). 

Possivelmente, este conjunto adicional de cromossomos seja a causa de seu excelente 

vigor vegetativo e de sua alta produtividade, conforme apontam Lascano et al. (2002), 

que apresentaram dados da ordem de 30 toneladas de fitomassa seca (parte aérea) por 

hectare por ano, superiores aos outros cultivares de Brachiaria e similar a alguns 

cultivares de Panicum maximum. 

 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local e genótipos utilizados 

 O experimento foi conduzido em condições de campo sob irrigação (pivô central) 

na área de experimentação sob égide do Departamento de Produção Vegetal da 

ESALQ/USP, situado no Município de Piracicaba (SP), geograficamente localizado na 

latitude 22º42’30’’Sul e longitude 47º30’00’’ Oeste, a uma altitude de 550 m. As áreas 

tomadas para observações foram estabelecidas em 25% da área total do pivô (Figura 4), 

correspondente a aproximadamente 2500 m2 (0,25 ha). O clima correspondente é Cwa, 

segundo a classificação de Köppen, ou seja, mesotérmico tropical úmido com três meses 

mais secos (Junho, Julho e Agosto), com concentração de chuvas no verão. O solo do 

local é classificado como Nitossolo eutrófico, com declividade média de 3% (relevo 

suave ondulado). A análise química do solo apresentou os seguintes resultados na 

camada superficial (0 – 20 cm de profundidade): pH(CaCl2) = 4,9; Matéria Orgânica = 24 

g.dm-3; P = 45 mg.dm-3; S = 45 mg.dm-3; K = 6,2 mmolc.dm-3; Ca = 53 mmolc.dm-3; Mg 

= 17 mmolc.dm-3; Al = 0; CTC = 118,2 mmolc.dm-3 e V =0,64 mmolc.mmolc
-1. Assim, os 

padrões de fertilidade diagnosticam condições favoráveis a uma expectativa de alta 

resposta aos propósitos de se obter a produtividade potencial da espécie empregada 

Brachiaria brizantha (Hochst. ex A. Rich.) Stapf. (variedades cultivadas Marandu e 

Xaraés). 
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Figura 4 - Representação esquemática da área experimental 

 

3.2 Delineamento experimental 

 O delineamento experimental caracteriza um grupo de dois experimentos (M e X) 

em quadrado latino (p=5); onde cada experimento se refere a uma variedade cultivada 

(M = Marandu, X = Xaraés), e apresenta 5 tratamentos (amostragens de fitomassa seca 

de parte aérea e de raízes) com 5 repetições para cada genótipo, sendo eles: I = 120 

°C.dia, II = 240 °C.dia, III = 360 °C.dia, IV = 480 °C.dia, e V = 600 °C.dia. Foram 

consideradas as temperaturas basal inferior e basal superior de 15°C e 30°C, 

respectivamente. Sendo assim, foram utilizadas 50 parcelas (formatos diferentes) de 39 

m2 cada (Figura 5), de onde obteve-se as variáveis-resposta (índice de área foliar, 
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fitomassa seca do sistema radicular e da parte aérea) em função da variável independente 

(desenvolvimento relativo da cultura). 

 

 
Figura 5 - Representação esquemática da distribuição das parcelas no campo 

3.3 Instalação e condução dos experimentos 

 Após o controle de plantas daninhas em pré-semeaduras e preparo do solo, 

realizou-se em 27 de maio de 2003 a semeadura em linhas, objetivando distribuir 7,0 

kg.ha-1 de sementes puras viáveis para ambos os genótipos, utilizando um espaçamento 

de 17 cm. 

 Dez dias após a semeadura, constatou-se que a emergência das plântulas era 

praticamente uniforme em toda a área. Um mês após a emergência, fez-se uma aplicação 

de herbicida (1,0 L.ha-1 de 2,4-D amina) visando controlar folhas largas, e também um 

controle manual de capim massambará e capim-amargoso. Posteriormente, fez-se uma 

fertigação nitrogenada (100 kg.ha-1 de nitrogênio), visando principalmente estimular o 

perfilhamento, para melhor estabelecer a pastagem. 
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 Em 16 de agosto de 2003, fez-se o primeiro corte de uniformização a 0,15 m da 

superfície do solo e procedeu-se novamente uma fertigação nitrogenada (100 kg.ha-1 de 

N) visando ainda aumentar a densidade populacional de perfilhos e favorecer aumentos 

na taxa de rebrota. Em 1 de agosto de 2003, coletou-se material 0,20 m acima da 

superfície do solo para determinar os teores dos macronutrientes contidos na fitomassa 

seca total no intuito de nortear a adubação dessa segunda rebrota de estabelecimento. 

Em 30 de agosto de 2003, procedeu-se novamente a aplicação de 2,4-D amina, o que 

não mais foi necessário nas etapas seguintes. 

 Em 22 de novembro de 2003, procedeu-se o corte de uniformização a 0,15 m da 

superfície do solo para iniciar os experimentos com a pastagem bem estabelecida e 

homogênea. Na adubação dessa rebrota, foram necessários na fertigação 382 kg.ha-1 de 

N (fonte: nitrato de amônio) e 344 kg.ha-1 de K (fonte: cloreto de potássio) para atingir a 

exportação desses macronutrientes, conforme denunciou uma nova análise 

bromatológica de planta realizada 15 dias antes do corte. Dessa forma, definiu-se o 

estabelecimento das forrageiras após dois períodos de acúmulo prolongados. 

 A uniformidade de irrigação foi considerada ideal (linha piezométrica 

desprezível, devido ao comprimento do braço do pivô, e bicos de vazão freqüentemente 

monitorados). Sobre o monitoramento da irrigação, a umidade do solo foi elevada à sua 

capacidade de campo (condição ótima) à medida em que atingia-se a umidade crítica, 

diagnosticada por tensiometria (Dourado Neto et al., 2002; Reichardt & Timm, 2004). 

3.4 Amostragens, procedimentos e determinações 

 Para a realização da amostragem destrutiva de parte aérea acima ao nível da 

superfície do solo, utilizou-se uma estrutura metálica quadrada (0,5 m comprimento x 

0,5 m de largura = 0,25 m2), a qual foi lançada aleatoriamente quatro vezes dentro de 

cada parcela, totalizando 1 m2 de parcela útil; fez-se a coleta das plantas com um 

aparador de cerca-viva movido à gasolina – Husqvarna 325E-X (Figura 6). As amostras 

foram levadas para o laboratório para serem separadas conforme a estrutura botânica 

(haste, lâmina foliar, material senescente e material morto do ciclo anterior) (Figura 7). 

Após a separação, procedeu-se com a determinação da área foliar de todas as folhas 
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contidas em cada amostra, utilizando-se para tanto o integrador de área foliar (LI-3100 - 

Figura 8). As amostras coletadas de parte aérea a campo foram separadas pelos 

diferentes órgãos, acondicionadas em sacolas de algodão, e levadas à estufa de 

ventilação forçada a uma temperatura de 70°C, por 72 horas, onde obteve-se a fitomassa 

seca de hastes, folhas, material senescente. Subjetivamente, considerou-se como material 

em senescência apenas as estruturas que apresentavam esta característica e que ainda 

não estavam desprendidas dos perfilhos; visto que, no momento das coletas 

(principalmente nos estágios iniciais), era comum selecionar também alguns tecidos 

mortos (já em decomposição no solo) pertencentes à rebrota anterior, que eram 

separados e posteriormente descartados. 

 Para realizar a amostragem de raízes, utilizou-se uma sonda cilíndrica (Figura 9) 

de 4,5 cm de diâmetro (15,90 cm2), bem próxima à touceira e abaixo da parcela útil onde 

havia sido coletada a parte aérea - Figura 10), para cada repetição de cada tratamento; 

foram consideradas as profundidades de 0 – 20 cm e 20 – 40 cm. Essas amostras 

apresentam a configuração de um cilindro (indeformado); como o material retirado 

apresentava solo e raízes, procedeu-se a lavagem das amostras, que posteriormente 

foram peneiradas utilizando-se peneira 0,25 mm. O material (raízes primárias, 

secundárias, terciárias, etc.) foi levado para a secagem e, analogamente à parte aérea, 

permaneceu 72 horas a 70°C na estufa, para posterior determinação da fitomassa seca de 

raízes. 

 O sistema radicular das braquiárias antingem profundidades maiores que as 

utilizadas neste trabalho; entretanto, assumiu-se que 90% da fitomassa seca de raízes 

concentram-se até os 40 cm abaixo da superfície do solo, raízes estas responsáveis pela 

absorção de água e de nutrientes. Em profundidades maiores do perfil, estariam 

normalmente aquelas raízes responsáveis principalmente pela sustentação e pelo 

rompimento das camadas de impedimento, assumidamente de fitomassas desprezíveis à 

sensibilização do modelo. 

 

 
 



 47

 

 
Figura 6 - Coleta do material no campo 

 

 
Figura 7 - Separação em hastes, folhas e material senescente e morto 

 

 
Figura 8 - Medição de área foliar pelo integrador LI 3100 (LiCor) 
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Figura 9 - Sonda amostradora de raízes. Ao fundo, a variedade cultivada Xaraés, 

apresentando valores de IAF ao redor de 9 (m-2.m-2), e uma altura de 

aproximadamente 1,50 m 

 

 
Figura 10 - Aspecto visual do orifício deixado pela coleta das raízes, ao lado das porções 

de parte aérea removidas 
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Tabela 1. Valores de temperatura média do ar e radiação global média durante o período 

de experimentação 

Data 

Temperatura 

média 

do ar (oC) 

Radiação  

global 

(cal.cm-2.dia-1)

Data 

Temperatura 

média  

do ar (oC) 

Radiação global 

(cal.cm-2.dia-1) 

22/11/2003 23,95 585,89 24/12/2003 21,85 555,98
23/11/2003 24,15 429,90 25/12/2003 22,85 645,22
24/11/2003 22,90 196,41 26/12/2003 24,35 622,73
25/11/2003 25,00 606,94 29/12/2003 24,75 491,39
26/11/2003 23,75 316,51 30/12/2003 25,95 542,82
27/11/2003 25,15 488,52 31/12/2003 24,70 245,69
28/11/2003 21,80 270,10 01/01/2004 21,45 229,19
29/11/2003 23,90 564,83 02/01/2004 18,90 232,78
30/11/2003 24,05 513,64 03/01/2004 21,80 479,66
01/12/2003 23,20 274,64 04/01/2004 23,65 496,17
02/12/2003 26,35 565,31 05/01/2004 24,30 598,80
03/12/2003 26,05 602,87 06/01/2004 24,50 501,91
04/12/2003 24,85 320,10 07/01/2004 21,50 298,33
05/12/2003 24,50 328,47 08/01/2004 22,70 263,88
06/12/2003 25,10 426,55 09/01/2004 24,25 324,16
07/12/2003 24,15 375,36 10/01/2004 24,15 423,44
08/12/2003 25,60 468,42 11/01/2004 25,25 643,30
09/12/2003 21,50 140,55 12/01/2004 26,55 528,47
10/12/2003 22,60 505,98 13/01/2004 25,50 660,53
11/12/2003 27,55 638,76 14/01/2004 24,85 516,27
12/12/2003 22,20 286,84 15/01/2004 26,85 593,06
13/12/2003 24,70 629,43 16/01/2004 25,20 597,61
14/12/2003 26,70 569,38 17/01/2004 23,15 690,19
15/12/2003 27,60 609,09 18/01/2004 23,60 703,11
16/12/2003 27,70 583,25 19/01/2004 22,90 570,10
17/12/2003 23,10 483,25 20/01/2004 23,70 370,81
18/12/2003 23,70 561,48 21/01/2004 22,45 179,90
19/12/2003 25,05 510,77 22/01/2004 23,85 267,46
20/12/2003 26,20 557,66 23/01/2004 25,60 434,21
21/12/2003 26,15 473,68 24/01/2004 23,35 249,76
22/12/2003 25,00 570,33 25/01/2004 24,80 278,95
23/12/2003 24,25 465,07 26/01/2004 21,15 108,73
 

 Os dados meteorológicos de densidade de fluxo de radiação solar global e de 

temperatura (Tabela 1) foram extraídos diariamente da Estação Meteorológica 
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Automática da ESALQ/USP durante o período da experimental (Figura 11). As amostras 

foram moídas e acondicionadas em local apropriado, visando obter dados que venham a 

modelar também a composição química e o valor nutritivo dos genótipos (nutrientes 

digestíveis totais e digestibilidade da matéria orgânica, por exemplo). Com isso torna-se 

possível, por exemplo, predizer um momento ideal de corte baseando-se na grandeza 

kg.ha-1 de NDT em função do desenvolvimento relativo, onde NDT se refere aos 

nutrientes digestíveis totais (Weiss, 1998). Em produção animal, não apenas interessa a 

etapa de acúmulo das forrageiras, mas também a utilização das mesmas (Hodgson, 

1990). 
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Figura 11 - Variação da temperatura média do ar (T, °C) e da radiação solar global 

média (Rs, cal.cm-2.dia-1) no período experimental 
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3.5 Calibração do modelo 

 Com base nas relações entre temperatura, radiação solar e genótipo (Brachiaria 

brizantha - variedades cultivadas Marandu e Xaraés) para estimar produtividade de 

fitomassa seca total, elaborou-se um modelo e o programa computacional PPBB_MX, 

assumindo que a simulação contempla a síntese de fitomassa seca de parte aérea e de 

raízes ocorrida no ciclo contado a partir do segundo corte de uniformização (início dos 

experimentos: pastagem estabelecida, considerada homogênea e adensada em população, 

com IAF residual nulo e com praticamente todos os meristemas apicais decapitados no 

momento da desfolhação). 

3.5.1 Assimilação de dióxido de carbono e produtividade de fitomassa seca total 

 A fixação de dióxido de carbono (CO2) pelas plantas, para a produção bruta de 

carboidrato (CH2O) está relacionada com a fração da radiação fotossinteticamente ativa, 

de acordo com a seguinte equação: 

CO2 + H2O + energia solar → CH2O + O2 (11)

 A assimilação de CO2 pelas plantas C4 praticamente cessa com baixos valores de 

energia, e varia também em função da temperatura. Para essas plantas, a relação de 

dependência entre a fixação de CO2 e radiação solar absorvível e temperatura, foi 

construída com base em dados experimentais obtidos por Heemst (1986), que 

quantificou o processo em câmaras de controle interno de temperatura e irradiância. A 

partir destes dados, Figueredo Júnior (2004) chegou ao modelo para estimativa da 

assimilação de CO2 (Adc, µL.cm-2.h-1) em plantas C4 (Figura 12). 

  Sendo as massas molares de CO2 = 44g.mol-1 e de CH2O = 30g.mol-1, a 

assimilação de dióxido de carbono (µL.cm-2.h-1) pode ser convertida em massa bruta de 

carboidrato produzido (MCH2O, g. cm-2.h -1). 
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Figura 12 - Relação funcional entre assimilação de dióxido de carbono  

(Adc, µL.cm-2.h-1) para plantas C4 em função da radiação solar 

fotossinteticamente ativa absorvida (q, cal.cm-2.min-1) e da temperatura 

média (T, ºC) do ar (Heemst, 1986; Figueredo Júnior, 2004) 

 

 Para a simulação da produtividade de fitomassa seca de parte aérea  

(FSpa, kg.ha-1), foram utilizadas as seguintes equações: 
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em que iδ  se refere à declinação solar (radianos) no i-ésimo dia juliano, e i ao número 

de ordem do dia do ano (dia juliano); Hi à duração teórica do dia (horas.dia-1); φ à 

 
 



 53

 

latitude (radianos) do local; qi à radiação solar fotossinteticamente ativa absorvida 

(cal.cm-2.min-1);  à fração da radiação solar fotossinteticamente ativa (assunção:  

 = 0,5); Rs

f

f i da radiação solar (cal.cm-2.dia-1); Prc ao poder refletor da cultura 

(assunção: Prc = 0,20 cal.cal-1); Adci à assimilação de dióxido de carbono (µL.cm-2.h-1); 

'a', 'b', 'c', 'd', 'f' aos parâmetros empíricos determinados através de análise de regressão 

múltipla (a = 262,9636617; b = 0,468547664; c = 1,230198161; d = 33,54420813;  

f = 0,538660895) para plantas C4 com base nos dados de Heemst (1986) obtidos por 

Figueredo Júnior (2004); e Ti à temperatura média do ar (ºC, 15 < T < 35). 

 O índice de área foliar (IAFi, m2 m-2) pode assim ser estimado: 
( ) ( )[ ]

c
cDrb

cc
ii

c
i

c

ebDraIAF
1.1.

11 ...
−−−

+−−

−

=  (16)

em que Dri se refere ao desenvolvimento relativo da pastagem; 'a', 'b' e 'c' aos 

parâmetros empíricos determinados através de análise de regressão para Brachiaria 

brizantha, variedades cultivadas Marandu e Xaraés. 

 O coeficiente de extinção da luz (k) pode assim ser estimado: 

5,1
IAF2

IAF
de.cIAF.bak +++=  (17)

em que 'a', 'b', 'c' e 'd' se referem aos parâmetros empíricos determinados em análise de 

regressão (Figueredo Junior, 2004), sendo a = 0,147235960; b = 0,00194947;  

c = -0,0000445320; d = 0,075124603. 

 Com base na Lei de Beer-Bouguer-Lambert (Ometto, 1981), o índice de correção 

da interceptação de radiação solar absorvida (CRs) é estimado através da seguinte 

expressão: 
iIAFk

s eCR .1 −−=  (18)

 A fotossíntese bruta no i-ésimo dia do ciclo (FBi, kg.ha-1) e a fotossíntese bruta 

acumulada até o i-ésimo dia após o corte (FBAi, kg.ha-1.ciclo-1) podem assim ser 

calculadas: 
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em que Pi se refere à pressão atmosférica de 1 atm. 

 O coeficiente de respiração para manutenção e crescimento (CRmci), que denota a 

fotossíntese líquida por unidade de fotossíntese bruta, pode assim ser estimado: 
2.. iii TcTbaCRmc ++=  (21)

em que 'a', 'b', e 'c' se referem aos parâmetros empíricos determinados em análise de 

regressão com base em dados de Doorenbos & Kassam (1994) obtidos por Figueredo 

Júnior (2004), sendo a = -0,545; b = 0,0786; c = -0,0013. 

 Portanto, a fitomassa seca total acumulada (FSTi, kg.ha-1) até o i-ésimo dia do 

ciclo é obtida através da seguinte expressão: 

iii FBACRmcFST .=  (22)

3.5.2 Produtividade de fitomassa seca de parte aérea e do sistema radicular 

 Para o sistema radicular, não foi possível separar as raízes vivas do ciclo atual 

das vivas do(s) ciclo(s) anterior(es), devido a uma limitação metodológica exsistente. A 

propósito, seria interessante algumas áreas do conhecimento (fisiologia vegetal, por 

exemplo) se voltassem para o assunto, pois a modelagem de acúmulo de fitomassa de 

pastagens tropicais necessita de informações que expressem a variação dos principais 

atributos de sistema radicular em função do desenvolvimento relativo, tal como taxas de 

mortalidade após a desfolhação e taxas de síntese de novas raízes, principalmente. 

 Os dados obtidos de fitomassa seca do sistema radicular das variedades 

cultivadas Xaraés e Marandu apresentam a incerteza de pertencer ao ciclo anterior ou ao 

ciclo referente ao período de mensuração. Sendo assim, fez-se necessário assumir 

algumas hipóteses (Tabela 2) referentes ao sistema radicular, para que fosse possível 

alimentar o modelo na simulação do acúmulo total (de parte aérea mais raízes) 

produzido no ciclo observado. Um gráfico esquemático que fornece suporte a essas 

assunções é apresentado na Figura 13. 
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Figura 13 - Esquema da caracterização que serve como suporte das assunções do modelo 

de simulação referentes à produção de fitomassa do sistema radicular 

durante o ciclo de Brachiaria brizantha, variedades cultivadas Marandu e 

Xaraés: (A) modelo de caracterização determinado com base nos valores 

observados de fitomassa seca do sistema radicular no ciclo atual; (B) 

valores médios observados (cada ponto representa média de cinco 

observações, que computam raízes do ciclo atual e do ciclo anterior) 

referentes `a fitomassa seca do sistema radicular no ciclo atual; (C) valores 

simulados durante a fase de calibração; e (D) supostos valores de fitomassa 

seca do sistema radicular mensurados no ciclo atual, porém produzidos no 

ciclo anterior 

 

 Foram assumidas as seguintes hipóteses (Figura 13): (i) Q3-Q2 se refere à 

quantidade (kg.ha-1) mínima de raiz (do ciclo anterior) que se decompôs no período de t1 

dias (correspondente a Dr1 e GD1); (ii) Q3-Q1 se refere à quantidade (kg.ha-1) máxima de 

raiz (do ciclo anterior) que se decompôs no período de t1 dias 
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Tabela 2. Hipóteses referentes ao modelo de simulação de produção de fitomassa seca 

total, bem como da fitomassa seca de parte aérea e do sistema radicular 

(Figura 13) 

Caso Descrição 

1 No instante inicial (Dr = 0), a fitomassa seca de raiz produzida no ciclo atual é 

nula (FSR = 0). 

  
2 No instante inicial (Dr = 0), a fitomassa seca de raiz produzida no ciclo 

anterior é Q3 (valor desconhecido e não mensurado). Devido à rebrota anterior 

ter sido submetida praticamente às mesmas condições (soma calórica, 

suprimento hídrico e nutrientes) da rebrota em estudo, essa fitomassa seca é da 

mesma ordem de grandeza da mensurada no final do ciclo atual, e a fitomassa 

seca mínima de raiz decomposta do ciclo anterior, entre os instantes t = 0 

(início do experimento) e t = t1 (primeira coleta) é Q3 - Q2. 

  
3 Q3 - Q1 se refere à fitomassa seca de raiz máxima decomposta (do ciclo 

anterior) simulada, entre os instantes t = 0 e t = t1
  
4 Antes da primeira mensuração (0 <t < t1), a fitomassa seca do sistema radicular 

produzida no ciclo atual é Q1. 

  
5 No instante final (t = tf), toda fitomassa seca do sistema radicular do ciclo 

anterior é nula. Conseqüentemente, toda fitomassa seca observada do sistema 

radicular no instante final se refere à fitomassa produzida no ciclo atual: 

FSR = 8364,02 kg.ha-1 (Marandu) 

FSR = 8790,84 kg.ha-1 (Xaraés) 

  
6 A equação de caracterização de alocação relativa de fotoassimilados, obtida 

por Figueredo Júnior (2004) a partir dos dados de Gadioli (1999) pode ser 

utilizada para Brachiaria brizantha. 
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  Porém, considerando-se o dois compartimentos da planta (parte aérea e sistema 

radicular), tem-se que FSTi = FSRi + FSPAi, em que FSTi se refere à fitomassa seca total 

(kg.ha-1) da planta no i-ésimo dia após o corte, FSRi à fitomassa de sistema radicular 

(kg.ha-1) e FSpai à fitomassa seca de parte aérea (kg.ha-1). 

 A equação que contempla a relação funcional entre alocação relativa de 

carboidrato ao sistema radicular no i-ésimo dia após o corte (Arri, kg.kg-1) é dada pela 

seguinte expressão: 
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em que ARRi à fração de carboidratos alocada para a raiz, e a, b, c, d aos parâmetros 

empíricos determinados em análise de regressão (a = 0,14723596; b = 0,0019494165;  

c = -0,00044532022; d = 0,075124603) a partir de dados obtidos de Gadioli (1999) 

(Figueredo Júnior, 2004). 

 Portanto, os valores de fitomassa seca de sistema radicular (FSRi , kg.ha-1) e de 

parte aérea (FSpai) podem ser assim calculados: 

iii FSTARRFSR .=  (24) 

iii FST).ARR1(FSpa −=  (25) 

em que FSpai refere-se à fitomassa seca (kg.ha-1) de parte aérea sintetizada, acumulada 

até o i-ésimo dia após a desfolhação, da qual apenas uma fração é aproveitada para a 

colheita ou pastejo (sob lotação intermitente), ficando a outra fração sujeita à dinâmica 

da rebrota posterior. 
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3.5.3 Calibração 

 Para calibração do modelo, foram utilizados dois procedimentos iterativos: (i) 

determinação do fator de calibração F1, em função da correção da curva de assimilação 

de dióxido de carbono, e (ii) determinação do fator de calibração F2, em função da curva 

de alocação relativa de fotoassimilados ao sistema radicular e do valor mensurado de 

fitomassa seca do sistema radicular no momento V. 

3.5.3.1 Função de calibração F1 

 Para determinação da função de calibração F1, procedeu-se a simulação da 

produtividade potencial de fitomassa seca de parte aérea de Brachiaria brizantha, para 

as variedades cultivadas Xaraés e Marandu, onde foram utilizados os seguintes valores 

iniciais: a = 0,277676324; b = 3,83675361; c = 0,048562315; e d = 6,200981407: 

( )ddacc
abaF

.11
+

−
+=  (26)

em dac se refere ao número de dias após o corte. 

 
Figura 14 - Variação temporal (dac - dias após o corte) da função de calibração F1
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 No procedimento iterativo, a assimilação de dióxido de carbono foi assim 

estimada: 
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em que a, b, c, d e f se referem aos parâmetros empíricos (equação 15) obtidos por 

Figueredo Júnior (2004) através de análise de regressão utilizando os dados de Heemst 

(1986) (a = 262,9636617; b = 0,468547664; c = 1,230198161; d = 33,54420813; e  

f = 0,538606895), e F1 à função de calibração determinado em função dos resultados 

experimentais. 

 Sendo assim, foi elaborado um programa computacional. Para cada iteração, foi 

calculado o desvio γ (%) através da seguinte expressão: 

100.,

,
ref

refref
ki FSpa

FSpaFSpas
ki
−

=γ  (28)

em que  se refere à fitomassa seca de parte aérea (kg.ha
kirefFSpas

,

-1) simulada no i-ésimo 

momento de amostragem na k-ésima iteração. Valores negativos de desvio denotam sub-

estimação. Valores positivos de desvio denotam super-estimação. 

 Foi adotado o seguinte critério para encerrar o primeiro procedimento iterativo 

para determinação dos parâmetros a, b, c, d e f da função de calibração F1: 

Se εγ ≥ki,  então CONTINUA PROCEDIMENTO ITERATIVO (Caso 1a) (29)

Se εγ <ki,  então TERMINA PROCEDIMENTO ITERATIVO (Caso 2a) (30)

em que ε  se refere ao erro (%) médio em todos os momentos de amostragem. No caso 

1a, para a próxima iteração (estimação de produtividade potencial de fitomassa seca de 

parte aérea), os parâmetros referentes à função de calibração F1 são assim recalculados: 

Se 0, >kiγ  então 
1000

,
,1,

ki
kiki

a
aa −=+  (super-estimação) (31)

 então 
100

,
,1,

ki
kiki

b
bb −=+  (super-estimação) (32)
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 então 
10

,
,1,

ki
kiki

c
cc +=+  (super-estimação) (33)

 então 
20

,
,1,

ki
kiki

d
dd +=+  (super-estimação) (34)

Se 0, <kiγ  então 
1000

,
,1,

ki
kiki

a
aa −=+  (sub-estimação) (35)

 então 
100

,
,1,

ki
kiki

b
bb +=+  (sub-estimação) (36)

 então 
10

,
,1,

ki
kiki

c
cc −=+  (sub-estimação) (37)

 então 
20

,
,1,

ki
kiki

d
dd −=+  (sub-estimação) (38)

em que , ,  e  e , ,  e  se referem aos parâmetros da 

função de calibração F

kia , kib , kic , kid , 1, +kia 1, +kib 1, +kic 1, +kid

1, no i-ésimo momento de amostragem, na k-ésima e na (k+1)-

ésima iteração, respectivamente. 

3.5.3.2 Fator de calibração F2 

 Para determinação do fator de calibração F2 determinado em função dos 

resultados experimentais (ver hipóteses 2 e 3 - Tabela 2), procedeu-se a simulação da 

produtividade potencial de fitomassa total para as variedades cultivadas Marandu e 

Xaraés, onde foi utilizado o valor inicial de F2 = 1,00. Sendo assim, no procedimento 

iterativo, a alocação relativa de fotoassimilados ao sistema radicular foi assim estimada: 
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em que a, b, c e d se referem aos parâmetros empíricos obtidos através de análise de 

regressão (equação 23) (Figueredo Júnior, 2004) utilizando os dados de Gadioli (1999). 

 A qualquer momento, a fitomassa seca total (FSTref, kg.ha-1) é assim calculada: 
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refrefref FSRFSpaFST +=  (40)

em que FSparef se refere à fitomassa seca (kg.ha-1) de parte aérea e FSRref à fitomassa 

seca (kg.ha-1) do sistema radicular, as quais foram mensuradas no instante final 

(momento V) (Dr=1). Assumiu-se que fitomassa seca do sistema radicular mensurada 

no instante final foi toda produzida no ciclo atual. 

 O fator de calibração F2 é determinado em função dos resultados experimentais, 

utilizando-se como referência a fitomassa seca total (FSTref, kg.ha-1). 

 Sendo assim, no programa computacional elaborado, para cada iteração, foi 

calculado o desvio β (%) através da seguinte expressão: 

100.
ref

refref

FST
FSTFSTs −

=β  (41)

em que FSTsref se refere à fitomassa seca total (kg.ha-1) simulada no instante final 

(momento V) (Dr=1). Análogo ao primeiro procedimento, valores negativos de desvio 

denotam sub-estimação. Valores positivos de desvio denotam super-estimação. 

 Foi adotado o seguinte critério para encerrar o segundo procedimento iterativo 

para determinação do fator de calibração F2: 

Se δβ ≥  então CONTINUA PROCEDIMENTO ITERATIVO (Caso 1b) (42)

Se δβ <  então TERMINA PROCEDIMENTO ITERATIVO (Caso 2b) (43)

em que δ  se refere ao erro (%) máximo permitido. No caso 1b, para a próxima iteração 

(estimação de produtividade potencial de fitomassa seca total), o fator de calibração F2 é 

assim recalculado: 

Se 0>kβ  então 
1000

2
212

k
kk

F
FF −=+  (super-estimação) (44)

Se 0<kβ  então 
1000

2
212

k
kk

F
FF +=+  (sub-estimação) (45)

em que  e  se referem ao fator de calibração FkF2 12 +kF 2 na k-ésima e na (k+1)-ésima 

iteração, respectivamente. 
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3.6 Simulação estocástica 

 A simulação estocástica prevê os seguintes casos: (i) Caso 1: simula temperatura, 

assumindo distribuição NORMAL TRUNCADA, onde os valores extremos são os 

valores máximo e mínimo da série histórica para cada dia para cada localidade, fixando 

a radiação solar global (valor médio); (ii) Caso 2: simula radiação solar global, 

assumindo distribuição NORMAL TRUNCADA, onde os valores extremos são os 

valores máximo e mínimo da série histórica para cada dia para cada localidade, fixando 

a temperatura (valor médio); (iii) Caso 3: simula temperatura, assumindo distribuição 

TRIANGULAR SIMÉTRICA, , onde os valores extremos são os valores máximo e 

mínimo da série histórica para cada dia para cada localidade, fixando a radiação solar 

global (valor médio); (iv) Caso 4: simula radiação solar global, assumindo distribuição 

TRIANGULAR SIMÉTRICA, onde os valores extremos são os valores máximo e 

mínimo da série histórica para cada dia para cada localidade, fixando a temperatura 

(valor médio); (v) Caso 5: simula temperatura, assumindo distribuição TRIANGULAR 

ASSIMÉTRICA, a qual é caracterizada pela moda e pelos valores extremos (valores 

máximo e mínimo) da série histórica para cada dia para cada localidade, fixando a 

radiação solar global (valor médio); e (vi) Caso 6: simula radiação solar global, 

assumindo distribuição TRIANGULAR ASSIMÉTRICA, a qual é caracterizada pela 

moda e pelos valores extremos (valores máximo e mínimo) da série histórica para cada 

dia para cada localidade, fixando a temperatura (valor médio). 

3.6.1 Distribuição de probabilidade normal truncada simétrica 

 A distribuição de probabilidade Normal truncada simétrica (a, b, µ, σ2) é dada 

pela seguinte expressão (Kortum, 2002): 
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em que f é a função densidade da Normal padrão. 

 A média ( TSµ ) e a variância ( ) da distribuição de probabilidade normal 

truncada simétrica podem assim serem calculadas (Assis, 2004): 
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3.6.2 Distribuição de probabilidade triangular simétrica 

 A distribuição de probabilidade triangular simétrica (a,b) é dada pela seguinte 

expressão (Kortum, 2002): 
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em que f é a função densidade. A média ( TSµ ) e a variância ( ) da distribuição de 

probabilidade triangular simétrica podem assim serem calculadas (Assis, 2004): 

2
TSσ

 



 64

2
)( ba

TS
+

=µ  (50)

24
)( 2

2 ab
TS

−
=σ  (51)

 

3.6.3 Distribuição de probabilidade triangular assimétrica 

 Quando os valores da grandeza na variável em estudo apresentam uma tendência 

central, quando não há disponibilidade de série histórica longa ou há apenas a 

informação do "especialista", recorre-se à distribuição triangular (função densidade de 

probabilidades da variável aleatória triangular (Bressan, 2002): 
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 O gráfico da função densidade de probabilidade da variável aleatória triangular é 

mostrado na Figura 15. 
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Figura 15 - Gráfico representativo da função da distribuição densidade de probabilidade 

triangular da variável aleatória contínua triangular (Assis, 2004) 

 

 A Função de distribuição ( )[ ]xF , da variável aleatória triangular é dada por 

(Assis, 2004): 
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 As medidas de posição (média) e de variação (variância) são determinadas 

conforme as equações a seguir (Assis, 2004): 

( ) ( )
3

bmaXE ++
=  (54)

( ) ( )
18

222 bmbaambmaXVar −−−++
=  (55)

 

 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Tratamentos 

 Foram adotados cinco momentos (tratamentos) para as determinações de 

fitomassa seca de parte aérea (haste, folha e material senescente do ciclo atual) e do 

sistema radicular oriundo dos ciclos anteriores e do ciclo atual, bem como do índice de 

área foliar. Esses momentos foram estabelecidos em função da soma calórica, a qual foi 

pré-definida em intervalos de 120 graus-dias, a partir do corte de uniformização. 

 Em função da temperatura do ar que ocorreu no período de 22 de novembro de 

2003 a 27 janeiro de 2004, e por motivos operacionais, as coletas foram realizadas nos 

seguintes momentos, em termos de graus-dia acumulados (GDA, oC.dia) após o corte de 

uniformização (realizado em 22 de novembro de 2003): (i) momento I: 109,72oC.dia; (ii) 

momento II: 244,94oC.dia; (iii) momento III: 388,35oC.dia; (iv) momento IV: 

486,88oC.dia; e (v) momento V: 602,70oC.dia. 

 Dessa forma, considerou-se o momento V como sendo o desenvolvimento 

máximo da cultura (Dr = 1,00). Portanto, os tratamentos passaram a ser o 

desenvolvimento relativo: (i) tratamento I: 0,18; (ii) tratamento II: 0,41; (iii) tratamento 

III: 0,64; (iv) tratamento IV: 0,81; e (v) tratamento V: 1,00. 

4.2 Corte de uniformização 

 A partir dos materiais amostrados logo após o corte de uniformização (resíduos 

pós-desfolha não contemplados pelo delineamento empregado), verificou-se a ausência 

de folhas verdes e de perfilhos não decapitados (no meristema apical). Portanto, essa 

coleta serviu como suporte para atribuir o valor zero ao índice de área foliar e à 
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fitomassa seca de parte aérea (folhas e hastes vivas), valor esse utilizado nas análises de 

regressão. 

4.3 Material morto referente a rebrota anterior no momento do corte de 

uniformização 

 Em função do corte de uniformização ter sido efetuado 0,15 m da superfície do 

solo, a fitomassa de parte aérea remanescente representa o material morto da rebrota 

anterior. 

 Os valores médios de fitomassa seca de parte aérea (referente ao material morto 

referente a rebrota anterior no momento do corte de uniformização) foram de 2236,09 e 

2230,22 kg.ha-1 para as variedades cultivadas Xaraés e Marandu, respectivamente. 

Verificou-se que essa fitomassa era nula quando as coletas foram realizadas no 

tratamento IV (Dr=0,81), para ambos os genótipos. 

4.4 Clorose internerval observada no início da rebrota 

 No início da rebrota tomada para a experimentação, a variedade cultivada 

Marandu apresentou sintomas de excesso de manganês, ou seja, uma clorose internerval 

generalizada nas folhas novas (Figura 16). Isso pode ter sido conseqüência de um 

excesso de chuvas e da alta turbidez atmosférica constante durante cinco dias 

consecutivos logo no início desta rebrota, o que provocou uma deficiência na perda de 

água do solo e favoreceu a absorção de Mn2+ em excesso (toxidez), preferencialmente à 

absorção de Fe (Monteiro)3, provocando a deficiência desse último elemento. A baixa 

tolerância do capim Marandu a solos mal drenados é uma característica marcante desse 

genótipo, conforme apontado por diversos autores (Skerman & Riveros, 1992; Argel & 

Keller-Grein, 1998). Embora isso tenha ocorrido no início da rebrota, o sintoma 

desapareceu nos dias seguintes com o secamento do solo. 

                                                 
3Monteiro, F.A. Comunicação pessoal, 2004.  
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Figura 16 - Clorose internerval observada no início da rebrota 

4.5 Análise dos valores observados nos experimentos 

 Conforme os dados da Tabela 3 e da Tabela 10, a análise de variância do efeito 

do desenvolvimento relativo sobre as variáveis-resposta é apresentada nas Tabelas 4 a 9 

e 11 a 16 para as variedades cultivadas Xaraés e Marandu, respectivamente. Não houve 

efeito significativo de linhas e nem de colunas sobre nenhuma variável-resposta, 

mostrando que seria perfeitamente possível no local a realização do experimento em um 

delineamento inteiramente casualizado, caso o controle do local fosse também levado 

com o mesmo rigor das amostragens e das determinações. 
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4.5.1 Variedade cultivada Xaraés: valores observados e análise de variância 

Tabela 3. Valores observados de índice de área foliar (IAF, m2.m-2) e de produtividade 

de fitomassa seca (kg.ha-1) de folhas (FSF), hastes (FSH), material senescente 

(FSMs) e de parte aérea (FSpa) referente ao ciclo atual; e de raízes (FSR) 

referente aos ciclos anteriores e atual, em função de graus-dia acumulados 

(GDA, oC.dia) e do desenvolvimento relativo de Brachiaria brizantha, 

variedade cultivada Xaraés. Piracicaba, SP. 2004 

GDA Dr IAF FSF FSH FSMs FSpa FSR 
109,72 0,18 1,31 609,60 679,86 0 1289,46 3143,78 
109,72 0,18 1,37 680,12 730,12 0 1410,24 3265,10 
109,72 0,18 1,27 590,40 638,40 0 1228,80 3561,77 
109,72 0,18 1,40 702,36 800,08 0 1502,44 3395,28 
109,72 0,18 1,30 600,00 641,54 0 1241,54 3269,53 
244,94 0,41 5,31 1767,29 1690,80 189,85 3647,94 5089,66 
244,94 0,41 4,83 1632,30 1650,80 115,37 3398,47 4967,17 
244,94 0,41 4,43 1618,38 1586,01 211,60 3415,99 4325,83 
244,94 0,41 4,41 1584,43 1558,08 138,96 3281,47 5410,17 
244,94 0,41 5,35 1898,37 1684,71 195,13 3778,21 4401,29 
388,35 0,64 7,93 4012,24 4094,60 640,14 8746,98 7908,62 
388,35 0,64 8,77 4378,35 4129,64 762,95 9270,94 6619,95 
388,35 0,64 8,60 4271,65 4140,00 700,00 9111,65 6984,63 
388,35 0,64 7,64 3740,00 3913,60 685,00 8338,60 7869,25 
388,35 0,64 7,59 3638,60 3514,97 629,73 7783,30 7631,97 
486,88 0,81 11,48 5587,61 6660,00 1991,20 14238,81 5988,66 
486,88 0,81 11,20 5560,00 6557,30 2035,98 14153,28 6657,52 
486,88 0,81 9,23 4948,13 5800,00 1820,00 12568,13 6281,86 
486,88 0,81 9,84 5004,50 6080,00 1749,44 12833,94 5919,22 
486,88 0,81 8,89 4489,48 5585,60 1840,00 11915,08 6094,03 
602,70 1,00 12,50 6165,12 8484,22 3614,56 18263,90 8575,11 
602,70 1,00 12,13 6103,60 8521,69 3665,24 18290,53 8625,97 
602,70 1,00 10,74 5346,80 8775,21 3587,41 17709,42 9323,60 
602,70 1,00 11,91 5826,26 8238,85 3470,98 17536,09 8311,59 
602,70 1,00 11,15 5544,46 8801,60 3414,13 17760,19 9117,91 
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Tabela 4. Análise de variância para o índice de área foliar referente à variedade cultivada 

Xaraés. Piracicaba, SP. 2004 

Causa de Graus de 
variação Liberdade 

SQ QM Fc F(0,05;4;12)

Dr 4 280,72 70,18 398,0096147 3,26*
Linhas 4 0,27082 0,0677 0,383967696 3,26ns

Colunas 4 0,46514 0,11628 0,659478016 3,26ns

Resíduo 12 2,11593 0,17633  
Total 24 283,572 11,8155  

* Diferente estatisticamente ao nível de significância de 5% 
ns Diferença não significativa ao nível de significância de 5% 
 

Tabela 5. Análise de variância para a fitomassa seca de folha referente à variedade 

cultivada Xaraés. Piracicaba, SP. 2004 

Causa de Graus de 
variação Liberdade 

SQ QM Fc F(0,05;4;12)

Dr 4 97904538,09 24476134,5 392,58654 3,26*
Linhas 4 794359,7675 198589,942 3,1852962 3,26ns

Colunas 4 300861,4383 75215,3596 1,2064216 3,26ns

Resíduo 12 748149,9911 62345,8326  
Total 24 99747909,29 4156162,89  

* Diferente estatisticamente ao nível de significância de 5% 
ns Diferença não significativa ao nível de significância de 5% 
 

Tabela 6. Análise de variância para a fitomassa seca de haste referente à variedade 

cultivada Xaraés. Piracicaba, SP. 2004 

Causa de Graus de 
variação Liberdade 

SQ QM Fc F(0,05;4;12)

Dr 4 2,09 x 105 52129758 1085,166 3,26*
Linhas 4 552083,00 138020,8 2,873126 3,26ns

Colunas 4 269592,3 67398,08 1,403001 3,26ns

Resíduo 12 576462,3 48038,52  
Total 24 2,1 x 108 8746549  

* Diferente estatisticamente ao nível de significância de 5% 
ns Diferença não significativa ao nível de significância de 5% 
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Tabela 7. Análise de variância para a fitomassa seca de material senescente referente à 

variedade cultivada Xaraés. Piracicaba, SP. 2004 

Causa de Graus de 
variação Liberdade 

SQ QM Fc F(0,05;4;12)

Dr 4 4,01 x 107 10934160 1766,032 3,26*
Linhas 4 20225 5056,342 0,816675 3,26ns

Colunas 4 25765 6441,126 1,040339 3,26ns

Resíduo 12 74296 6191,373  
Total 24 4,02 x 107 1827372  

* Diferente estatisticamente ao nível de significância de 5% 
ns Diferença não significativa ao nível de significância de 5% 
 

Tabela 8. Análise de variância para a fitomassa seca de parte aérea referente à variedade 

cultivada Xaraés. Piracicaba, SP. 2004 

Causa de Graus de 
variação Liberdade 

SQ QM Fc F(0,05;4;12)

Dr 4 928105232,3 232026308 1060,5739 3,26*
Linhas 4 2774443,474 693610,868 3,1704404 3,26ns

Colunas 4 881599,7067 220399,927 1,0074306 3,26ns

Resíduo 12 2625291,587 218774,299  
Total 24 934386567,1 38932773,6   

* Diferente estatisticamente ao nível de significância de 5% 
ns Diferença não significativa ao nível de significância de 5% 
 

Tabela 9. Análise de variância para a fitomassa seca do sistema radicular referente à 

variedade cultivada Xaraés. Piracicaba, SP. 2004 

Causa de Graus de 
variação Liberdade 

SQ QM Fc F(0,05;4;12)

Dr 4 91071488 22767872 161,19296 3,26*
Linhas 4 954312,42 238578,1 1,68909552 3,26ns

Colunas 4 673985,4 168496,35 1,19292771 3,26ns

Resíduo 12 1694952,8 141246,07  
Total 24 94394739 3933114,1   

* Diferente estatisticamente ao nível de significância de 5% 
ns Diferença não significativa ao nível de significância de 5% 
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4.5.2 Variedade cultivada Marandu: valores observados e análise de variância 

Tabela 10. Valores observados de índice de área foliar (IAF, m2.m-2) e de produtividade 

de fitomassa seca (kg.ha-1) de folhas (FSF), hastes (FSH), material 

senescente (FSMs) e de parte aérea (FSpa) referente ao ciclo atual; e de 

raízes (FSR) referente aos ciclos anteriores e atual, em função de graus-dia 

acumulados (GDA, oC.dia) e do desenvolvimento relativo de Brachiaria 

brizantha, variedade cultivada Marandu. Piracicaba, SP. 2004 

GDA Dr IAF FSF FSH FSMs FSpa FSR 
109,72 0,18 1,47 620,80 676,79 0 1297,59 3143,78 
109,72 0,18 1,29 532,35 568,56 0 1100,91 3265,10 
109,72 0,18 140 595,38 607,24 0 1202,62 3561,77 
109,72 0,18 1,40 589,40 652,59 0 1241,99 3395,28 
109,72 0,18 1,31 526,96 589,81 0 1116,77 3269,53 
244,94 0,41 4,60 1550,57 1507,20 204,50 3262,27 5089,66 
244,94 0,41 5,42 1690,29 1554,50 223,64 3468,43 4967,17 
244,94 0,41 4,55 1524,33 1571,80 235,40 3331,53 4325,83 
244,94 0,41 5,20 1654,82 1627,66 178,60 3461,08 5410,17 
244,94 0,41 4,83 1639,32 1605,00 201,15 3445,47 4401,29 
388,35 0,64 7,96 3245,94 2699,95 1298,80 7244,69 7908,62 
388,35 0,64 8,73 3827,38 3055,12 1100,00 7982,50 6619,95 
388,35 0,64 7,88 3200,04 2671,40 1204,60 7076,04 6984,63 
388,35 0,64 8,50 3324,20 3009,87 917,30 7251,37 7869,25 
388,35 0,64 8,56 3447,46 3370,00 1294,00 8111,46 7631,97 
486,88 0,81 8,96 3960,00 6580,00 2230,14 12770,14 5988,66 
486,88 0,81 8,65 3802,60 6440,00 1997,54 12240,14 6657,52 
486,88 0,81 8,85 3900,54 6510,80 2304,24 12715,58 6281,86 
486,88 0,81 9,54 4105,36 6703,80 2122,37 12931,53 5919,22 
486,88 0,81 9,03 4008,47 6609,49 2390,86 13008,82 6094,03 
602,70 1,00 1,21 4614,21 8899,11 3135,99 16649,31 8575,11 
602,70 1,00 9,83 4300,88 8577,85 3367,42 16246,15 8625,97 
602,70 1,00 10,96 4507,62 8836,57 2962,64 16306,83 9323,60 
602,70 1,00 10,93 4451,42 8823,49 3259,41 16534,32 8311,59 
602,70 1,00 11,09 4561,30 8965,45 2895,43 16422,18 9117,91 
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Tabela 11. Análise de variância para o índice de área foliar referente à variedade 

cultivada Marandu. Piracicaba, SP. 2004 

Causa de Graus de
variação Liberdade

SQ QM Fc F(0,05;4;12)

Dr 4 280,72 70,18 398,01 3,26*
Linhas 4 0,27082 0,0677 0,38397 3,26 ns

Colunas 4 0,46514 0,11628 0,65948 3,26 ns

Resíduo 12 2,11593 0,17633   
Total 24 283,572 11,8155   

* Diferente estatisticamente ao nível de significância de 5% 
ns Diferença não significativa ao nível de significância de 5% 
 

Tabela 12. Análise de variância para a fitomassa seca de folha referente à variedade 

cultivada Marandu. Piracicaba, SP. 2004 

Causa de Graus de
variação Liberdade

SQ QM Fc F(0,05;4;12)

Dr 4 5,5 x 107 1,4 x 107 592,173 3,26*
Linhas 4 36065,5 9016,38 0,39104 3,26 ns

Colunas 4 77925,5 19481,4 0,84491 3,26 ns

Resíduo 12 276687 23057,3   
Total 24 5,5 x 107 2291925   

* Diferente estatisticamente ao nível de significância de 5% 
ns Diferença não significativa ao nível de significância de 5% 
 

Tabela 13. Análise de variância para a fitomassa seca de haste referente à variedade 

cultivada Marandu. Piracicaba, SP. 2004 

Causa de Graus de
variação Liberdade

SQ QM Fc F(0,05;4;12)

Dr 4 2,4 x 108 6 x 107 2246,58 3,26*
Linhas 4 65452,8 16363,2 0,61052 3,26 ns

Colunas 4 86357,1 21589,3 0,8055 3,26 ns

Resíduo 12 321627 26802,2   
Total 24 2,4 x 108 107   

* Diferente estatisticamente ao nível de significância de 5% 
ns Diferença não significativa ao nível de significância de 5% 
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Tabela 14. Análise de variância para a fitomassa seca de material senescente referente à 

variedade cultivada Marandu. Piracicaba, SP. 2004 

Causa de Graus de
variação Liberdade

SQ QM Fc F(0,05;4;12)

Dr 4 3,5 x 107 8806731 430,212 3,26*
Linhas 4 35191,2 8797,79 0,42978 3,26 ns

Colunas 4 73572,9 18393,2 0,89852 3,26 ns

Resíduo 12 245648 20470,7   
Total 24 3,6 x 107 1482556   

* Diferente estatisticamente ao nível de significância de 5% 
ns Diferença não significativa ao nível de significância de 5% 
 

Tabela 15. Análise de variância para a fitomassa seca de parte aérea referente à 

variedade cultivada Marandu 

Causa de Graus de
variação Liberdade

SQ QM Fc F(0,05;4;12)

Dr 4 8 x 108 2 x 108 2180,392229 3,26*
Linhas 4 217792 54448 0,590111664 3,26 ns

Colunas 4 113416 28354 0,307303208 3,26 ns

Resíduo 12 1107208 92267,3   
Total 24 8,1 x 108 3,4 x 107   

* Diferente estatisticamente ao nível de significância de 5% 
ns Diferença não significativa ao nível de significância de 5% 
 

Tabela 16. Análise de variância para a fitomassa seca do sistema radicular referente à 

variedade cultivada Marandu. Piracicaba, SP. 2004 

Causa de Graus de
variação Liberdade

SQ QM Fc F(0,05;4;12)

Dr 4 3,5 x 107 8803670 145,3158 3,26*
Linhas 4 74858,6 18714,7 0,308909 3,26 ns

Colunas 4 82065 20516,3 0,338647 3,26 ns

Resíduo 12 726996 60583   
Total 24 3,6 x 107 1504108   

* Diferente estatisticamente ao nível de significância de 5% 
ns Diferença não significativa ao nível de significância de 5% 
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4.5.3 Caracterização da produtividade de fitomassa seca de parte aérea do ciclo 

atual 

 O efeito do desenvolvimento relativo (Dr) foi significativo para as seguintes 

variáveis-resposta: fitomassa seca de (i) folha (Tabela 5 - variedade cultivada Xaraés - e 

Tabela 12 - variedade cultivada Marandu), (ii) haste (Tabela 6 - variedade cultivada 

Xaraés - e Tabela 13- variedade cultivada Marandu), (iii) material senescente (Tabela 7 - 

variedade cultivada Xaraés - e Tabela 14- variedade cultivada Marandu), e (iv) parte 

aérea (Tabela 8 - variedade cultivada Xaraés - e Tabela 15 - variedade cultivada 

Marandu). Sendo assim, torna-se possível realizar as regressões referentes à 

caracterização das variações das variáveis-resposta em função do desenvolvimento 

relativo (Dr) da cultura, as quais são mostradas na Tabela 17 (variedade cultivada 

Xaraés) e na Tabela 18 (variedade cultivada Marandu). 

 

Tabela 17. Equações referentes à caracterização da relação funcional entre fitomassa 

seca de folha (FSF, kg.ha-1), de haste (FSH, kg.ha-1), de material senescente 

(FSMs, kg.kg-1) e de parte aérea (FSpa, kg.ha-1) e desenvolvimento relativo 

(Dr). Variedade cultivada Xaraés. Piracicaba, SP. 2004 

Equação Parâmetro r2

( ) ( )[ ]
c

1c.1Dr.b
1c1c

cc

e.b.Dr.aFSF
−−−

+−−

−

=  
a=5807,1981 

b=1,0220839 

c=-2,89454449 

0,9850 

( ) ( )[ ]
c

1c.1Dr.b
1c1c

cc

e.b.Dr.aFSH
−−−

+−−

−

=  
a=19923,995 

b=2,1633112 

c=-2,8333076 

0,9928 

( ) ( )[ ]
c

1c.1Dr.b
1c1c

cc

e.b.Dr.aFSMs
−−−

+−−

−

=  
a=3813,3782 

b=1,0806822 

c=-5,7433677 

0,9967 

b.aFSpa Dr=  a=18591,399 

b=1,5987939 

0,9918 
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Tabela 18. Equações referentes à caracterização da relação funcional entre fitomassa 

seca de folha (FSF, kg.ha-1), de haste (FSH, kg.ha-1), de material senescente 

(FSMs, kg.kg-1) e de parte aérea (FSpa, kg.ha-1) e desenvolvimento relativo 

(Dr). Variedade cultivada Marandu. Piracicaba, SP. 2004 

Equação Parâmetros r2

( ) ( )[ ]
c

cDrb
cc

cc

ebDraFSF
1.1.

11 ...
−−−

+−−

−

=  
a=4467,1301 

b=1,01182207 

c=-2,6442745 

0,9922 

( ) ( )[ ]
c

1c.1Dr.b
1c1c

cc

e.b.Dr.aFSH
−−−

+−−

−

=  
a=10374,379 

b=1,2191029 

c=-3,661456 

0,9802 

( ) ( )[ ]
c

1c.1Dr.b
1c1c

cc

e.b.Dr.aFSMs
−−−

+−−

−

=  
a=3140,2746 

b=1,0264552 

c=-4,6574564 

0,9916 

[ ][ ]
( )[{ ]}2cc

21c1c

1c.b.Dr1c

c.b.Dr.a.4FSpa
++−

=
−

+−−

 
a=21825,254 

b=1,4783355 

c=3,0725166 

0,9934 

 

 Em função do desenvolvimento relativo (Dr), a fitomassa seca dos diferentes 

componentes (folha, haste e material senescente) foi observada a partir de uma desfolha 

que praticamente promoveu a eliminação total dos meristemas apicais e que, portanto, 

implicou na posterior emissão de novos perfilhos a partir das gemas basais. Dessa forma, 

a produção de fitomassa observada (parte aérea) no ciclo considerado para o 

experimento se refere à produção do próprio ciclo, ou seja, não há fitomassa observada 

proveniente dos ciclos anteriores. 
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Figura 17- Valores observados de fitomassa seca (kg.ha-1) de folhas (FSF); de hastes 

(FSH); de material senescente (FSMs); e de parte aérea (FSpa) referentes às 

variedades cultivadas Xaraés (A) e Marandu (B), em função do 

desenvolvimento relativo (Dr) 
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 Para as variedades cultivadas Xaraés e Marandu, as observações de fitomassa 

seca de folhas, de hastes e de material senescente, em função do desenvolvimento 

relativo (Dr), são mostradas na Figura 17, e resultam em produções semelhantes de 

fitomassa de parte aérea, com uma ligeira superioridade do capim Xaraés, que produziu 

mais folhas e material senescente no final do ciclo. 

 A partir de um certo estágio de desenvolvimento, a produção de fitomassa seca 

de parte aérea ocorreu em função do acúmulo de hastes e de material senescente (Figura 

17). Esse fato é de fundamental importância no manejo da pastagem, pois caso uma 

nova desfolha fosse realizada em aproximadamente 64% de desenvolvimento relativo 

(Dr=0,64), certamente a rebrota posterior seria contemplada por uma taxa inicial de 

acúmulo mais rápida, visto que, nessa fase, além da manutenção de um índice de área 

foliar residual que viria a garantir um rápido balanço de carbono na planta através da 

fotossíntese dessas folhas, haveria também a preservação de grande parte dos 

meristemas apicais (que ainda não teriam sido elevados pelo alongamento de entre-nós). 

 A colheita da forragem realizada no intervalo de 41% a 64% de desenvolvimento 

relativo, implicaria também em uma maior remoção de folhas em relação à fitomassa 

seca total, o que é extremamente interessante em produção animal, devido ao fato dessas 

estruturas apresentarem melhor valor nutritivo que as demais estruturas, em termos de 

energia e proteína. 

4.5.4 Valores observados de fitomassa seca do sistema radicular dos ciclos 

anteriores e do ciclo atual 

 No intervalo de acúmulo de fitomassa compreendido entre 41 e 64% do 

desenvolvimento relativo dos genótipos, boa parte das reservas de carboidratos das 

raízes já teriam sido provavelmente reestabelecidas do corte anterior. A Figura 18 

fornece suporte a essa idéia, já que o acúmulo de fitomassa de raízes tende a aumentar 

até Dr=0,64 e logo depois a diminuir, e posteriormente a aumentar novamente. Embora 

não realizada a amostragem de raízes no corte de uniformização, a fitomassa de raízes 

quando Dr=0 deveria ser provavelmente bem maior que em Dr=0,18; visto que a 
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fitomassa total da rebrota anterior foi produzida às custas de uma soma calórica de 620 

graus-dia (85 dias). 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Xaraés
Marandu

 
Figura 18 - Valores observados de fitomassa seca de raízes referentes às variedades 

cultivadas Marandu e Xaraés. Legenda: FSR = Fitomassa seca de raiz 

 

 Devido à uma limitação metodológica, não foi possível quantificar a fitomassa 

seca de raízes realmente produzida no ciclo considerado, e sim a fitomassa seca 

existente nos instantes de coleta. Dessa forma, os valores observados de fitomassa seca 

de raízes na Figura 18 não permitem que as curvas que caracterizam uma tendência de 

variação temporal de fitomassa seca de raízes produzidas (a serem obtidas em análise de 

regressão) sejam incluídas no modelo de simulação. 

 Entretanto, elaborou-se um esboço das curvas de caracterização da variação da 

fitomassa seca das diferentes estruturas e da fitomassa total (Figura 19), que só foi 

possível mediante a inclusão de uma curva de caracterização da variação do material 

morto de parte aérea do ciclo anterior, já que as curvas de caracterização de fitomassa de 

raízes contemplam também a fitomassa proveniente desse ciclo anterior. Como os 

valores observados de material morto de parte aérea do ciclo anterior só foram 
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mensurados no corte de uniformização e no instante onde Dr=0,81 (momento no qual 

esse material morto era nulo), elaborou-se uma reta que supõe a caracterização da 

variação de fitomassa desse material entre Dr=0 e Dr=0,81. Como não se observou 

valores de fitomassa seca de raízes no momento do corte de uniformização, linhas 

pontilhadas foram utilizadas para identificar o intervalo compreendido entre esse 

momento e a primeira coleta, tal como na reta que caracteriza a variação do material 

morto do ciclo anterior conforme o desenvolvimento relativo. 

 

4.5.5 Caracterização da produtividade de fitomassa seca de sistema radicular 

(ciclo anterior e ciclo atual), do total (ciclo anterior e ciclo atual) e das 

diferentes estruturas de parte aérea (ciclo atual) 

  As equações de caracterização da Tabela 19 mostram modelos polinomiais de 

fitomassa seca de sistema radicular e do total para a variedade cultivada Xaraés, 

enquanto a Tabela 20 revela modelos exponenciais para a variedade cultivada Marandu. 

 

Tabela 19. Equações referentes à caracterização da relação funcional entre fitomassa 

seca do sistema radicular (FSR, kg.ha-1) e total (FST, kg.ha-1) , produzida no 

ciclo anterior e atual, e desenvolvimento relativo (Dr). Variedade cultivada 

Xaraés. Piracicaba, SP. 2004 

Equação Parâmetros r2

432 Dr.eDr.dDr.cDr.baFSR ++++=  a=8843,5836 

b=-69842,926 

c=272556,44 

d=-369210,97 

e=166383,49 

0,9459 

32 Dr.dDr.cDr.baFST +++=  a=10730,778 

b=-31838,224 

c=87099,979 

d=-39196,612 

0,9803 
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Tabela 20. Equações referentes à caracterização da relação funcional entre fitomassa 

seca do sistema radicular (FSR, kg.ha-1) e total (FST, kg.ha-1), produzida no 

ciclo anterior e atual, e desenvolvimento relativo (Dr). Variedade cultivada 

Marandu. Piracicaba, SP. 2004 

Equação Parâmetros r2

Dr5,0 e.cDr.baFSR −++=  a=37187,407 

b=-18167,255 

c=-28843,879 

0,8524 

Dr5,1 e.cDr.baFST ++=  a=58924,115 

b=97695,346 

c=-48698,231 

0,9884 

 

 Considerando apenas a parte aérea (ciclo atual), o comportamento das variações 

foi semelhante para os dois genótipos, mostrando que ambos acumulam fitomassa seca 

às custas de um acúmulo de hastes e de material senescente a partir de uma certa etapa 

do desenvolvimento relativo. Dessa forma, ambas as variedades cultivadas 

apresentariam um ponto ótimo de desfolhação (corte ou pastejo sob lotação intermitente) 

quando atingissem por volta de 64% de seu desenvolvimento relativo (uma ordem de 

grandeza), o que pode ocorrer em um tempo maior ou menor, se o ambiente em que 

forem submetidas for mais frio ou mais quente, respectivamente. Nesse experimento 

conduzido em Piracicaba, a variedade cultivada Xaraés só não foi superior à Marandu 

em termos de produtividade de hastes (Figura 19), apesar dos genótipos terem 

apresentado valores muito semelhantes de fitomassa seca de material senescente e de 

sistema radicular, no instante final do ciclo. 
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Figura 19 – Curvas de caracterização (regressões) da variação de fitomassa seca das 

diferentes estruturas e da fitomassa total dos capins Marandu e Xaraés, 

conforme o desenvolvimento relativo. As linhas pontilhadas fornecem uma 

suposição das curvas de caracterização nos intervalos em que estão contidas 

4.5.6 Índice de área foliar 

 A Figura 20 revela a semelhança existente no padrão de comportamento da 

variação temporal do índice de área foliar dos genótipos, com pequena superioridade do 

capim Xaraés sobre o capim Marandu. Embora a variação temporal do tamanho final de 

folhas não tivesse sido estatisticamente avaliada, observações práticas permitem 

mencionar que estudos sobre esta característica morfogenética devem ser melhor 

compreendidos, principalmente para a variedade cultivada Xaraés. 

 A diferença estatística do índice de área foliar entre os genótipos poderia ser 

averiguada pelo teste de Hartley (através de análise de homogeneidade de variâncias 

entre os experimentos), que só pode ser realizado se as causas de variação forem as 

mesmas, como no presente experimento. Entretanto, ressalta-se que o trabalho tem por 
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um dos objetivos caracterizar as variações do índice de área foliar dos genótipos para 

posteriormente utilizar as equações de caracterização na calibração do modelo, e não o 

objetivo de comparar os genótipos no município de Piracicaba. 

 A equação de caracterização (modelo exponencial) do índice de área foliar (IAF) 

dos genótipos em função do desenvolvimento relativo (Dr) pode ser expressa como: 
( ) ( )[ ]

c
cDrb

cc

cc

ebDraIAF
1.1.

11 ...
−−−

+−−

−

=  (56)

em que a, b e c se referem aos parâmetros empíricos determinados em análise de 

regressão a partir dos dados coletados nos experimentos X (Xaraés: a=12,029783; 

b=1,1528556; c=-2,4287915; r2=0,9825) e M (Marandu: a=10,736531; b=1,0937349; 

c=-2,4317573; r2=0,9874). 

 Conforme a Figura 20, no instante final das amostragens foram observados 

valores elevados de IAF (acima de 10,0) para ambos os genótipos. Em experimentos 

conduzidos a campo e visando re-implantação de pastagens nos cerrados, sob boas 

condições hídricas e nutricionais, Portes et al (2000) encontraram valores também 

elevados (próximos de 8,0), apesar de serem correspondentes a um subperíodo de 

desenvolvimento de aproximadamente 100 dias após a emergência (ausência de rebrota). 

Dessa forma, mais estudos devem avaliar a variação temporal do IAF, e sempre 

associados à uma correspondente soma calórica ou desenvolvimento relativo. 
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Figura 20 - Variação do índice de área foliar (IAF, m2.m-2) em função do 

desenvolvimento relativo (Dr) da cultura referente às variedades 

cultivadas Marandu e Xaraés. Piracicaba, SP. 2004 

4.6 Calibração 

 A Figura 21 mostra a variação temporal da radiação solar absorvida, a Figura 22 

a da fitomassa seca de raízes, a Figura 23 a da fitomassa seca de parte aérea, a Figura 24 

a da fitomassa seca total e a Figura 25 a do índice de área foliar da variedade cultivada 

Xaraés. 

 Em função da variação temporal da radiação solar fotossinteticamente ativa 

absorvida (Figura 21) e da temperatura do ar (Figura 11), bem como do índice de área 

foliar (Figura 20), a modelagem permitiu simular a variação temporal da fitomassa seca 

do sistema radicular (Figura 22 e Figura 26), de parte aérea (Figura 23 e Figura 27) e 

total (Figura 24 e Figura 28). 
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Figura 21 - Variação temporal (dias após o corte) da radiação solar fotossinteticamente 

ativa absorvida (q, cal.cm-2.min-1) 

 

 
Figura 22 - Variação temporal (dias após o corte) da fitomassa seca do sistema radicular 

(FSR, kg.ha-1). Variedade cultivada Xaraés. Piracicaba, SP. 2004 
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Figura 23 - Variação temporal (dias após o corte) da fitomassa seca de parte aérea 

(FSpa, kg.ha-1). Variedade cultivada Xaraés. Piracicaba, SP. 2004 

 
Figura 24 - Variação temporal (dias após o corte) da fitomassa seca total (FST,  

kg.ha-1). Variedade cultivada Xaraés. Piracicaba, SP. 2004 
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Figura 25 - Variação temporal (dias após o corte) do índice de área foliar (IAF, m2.m-2). 

Variedade cultivada Xaraés. Piracicaba, SP. 2004 

 

 A Figura 26 mostra a variação temporal da fitomassa seca de raízes, a Figura 27 

a da fitomassa seca de parte aérea, a Figura 28 a da fitomassa seca total e a Figura 29 a 

do índice de área foliar da variedade cultivada Marandu. 

 A modelagem permitiu estimar os valores de fitomassa seca do sistema radicular 

produzidas no ciclo atual, apesar de não haver observação desses valores, em função da 

limitação metodológica de obtê-los. Isso foi possível em função da assunção de que a 

fitomassa seca do sistema radicular medida aos 66 dias após o corte se refere apenas ao 

ciclo atual. A rigor, o modelo necessita apenas do valor desse momento, 

independentemente de ser 100% do valor mensurado ou fração do mesmo. Sendo assim, 

estudos específicos futuros devem ser feitos no intuito de determinar a magnitude desse 

valor. 
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Figura 26 - Variação temporal (dias após o corte) da fitomassa seca de sistema radicular 

(FSR, kg.ha-1). Variedade cultivada Marandu. Piracicaba, SP. 2004 

 
Figura 27 - Variação temporal (dias após o corte) da fitomassa seca de parte aérea 

(FSpa, kg.ha-1). Variedade cultivada Marandu. Piracicaba, SP. 2004 
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Figura 28 - Variação temporal (dias após o corte) da fitomassa seca total (FStotal,  

kg.ha-1). Variedade cultivada Marandu. Piracicaba, SP. 2004 

 

 Inicialmente, o modelo proposto estima a fitomassa seca total em função da 

temperatura do ar e da radiação solar. Posteriormente, a fitomassa seca de parte aérea é 

estimada. Sendo assim, o procedimento adotado parte do princípio de qua a função de 

calibração F1 corrige os valores de assimilação de dióxido de carbono a partir de uma 

curva de calibração genérica para plantas C4 (Heemst, 1986) e dos valores observados 

de fitomassa seca de parte aérea nos cinco momentos, determinados em função da soma 

calórica.  

 O procedimento iterativo só é finalizado quando os desvios entre os valores 

observados e simulados são inferiores ao erro previamente definido pelo usuário (no 

programa computacional PPBB_MX). Cabe salientar que há ainda a verificação da 

produtividade final de fitomassa seca do sistema radicular.  

 Se o erro agora for superior ao definido pelo usuário, o programa repete todo o 

procedimento desde o início. Sendo assim, há a seguinte hierarquia no procedimento: (1) 
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verificação dos valores mensurados de FSpa, nos cinco momentos de amostragem; e (2) 

verificação do valor mensurado de FSR, no final do experimento. 

 
Figura 29 - Variação temporal (dias após o corte) do índice de área foliar (IAF, m2.m-2). 

Variedade cultivada Marandu. Piracicaba, SP. 2004 

 

4.7 Produtividade média de fitomassa seca 

  Para a variedade cultivada Marandu, a produtividade média de fitomassa seca 

total observada foi de 24795,8 kg.ha-1, sendo 16431,8 kg.ha-1 referente à parte aérea 

(Figura 31) e 8364,0 kg.ha-1 ao sistema radicular. No procedimento de calibração foi 

adotado o erro máximo de 10,0% para as cinco mensurações (função de calibração F1), e 

1,0% o segundo procedimento iterativo (fator de calibração F2). Foram obtidos os erros 

de –0,2%, -0,5%, +0,6%, -9,7% e –1,0% para as mensurações (valores negativos 

denotam sub-estimação, e valores positivos super-estimação), com 4426 iterações; cuja 

função de calibração F1 (referente à fitomassa seca de parte aérea) foi caracterizada 

pelos seguintes parâmetros: a=0,3612; b=21,563; c=0,1195; e d=3,6301. Obteve-se erro 

de –0,06% (sub-estimação) em 34 iterações, cujo fator de calibração F2 (referente à 

fitomassa seca total) foi 1,4262. 
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4.7.1 Análise de comparação entre os valores simulados e observados de fitomassa 

seca de parte aérea 

FSpa_S = 1,0198.FSpa_O
r2 = 0,9996
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Figura 30 - Análise de comparação entre os valores de produtividades de fitomassa seca 

de parte aérea, observados (FSpa_O, kg.ha-1) e simulados (FSpa_S, kg.ha-1) 

nos cinco momentos de amostragem (assumiu-se FSpa_O= FSpa_S=0 no 

momento inicial), para Brachiaria brizantha, variedade cultivada Xaraés. 

Piracicaba, SP. 2004 

 

 Para a variedade cultivada Xaraés, a produtividade média de fitomassa seca total 

observada foi de 26702,8 kg.ha-1, sendo 17912,0 kg.ha-1 referente à parte aérea (Figura 

32) e 8790,8 kg.ha-1 ao sistema radicular. No procedimento de calibração, foi adotado o 

erro máximo de 5% para as cinco mensurações (função de calibração F1), e de 5% para o 

segundo procedimento iterativo (fator de calibração F2). Foram obtidos os erros de –

4,3%, +4,6%, -1,7%, -3,4% e –1,5% para as mensurações (valores negativos denotam 

sub-estimação, e valores positivos super-estimação), com 613 iterações, cuja função de 

calibração F2 (referente à fitomassa de parte aérea) foi caracterizadas pelos parâmetros: 

a=0,2777; b=732,601; c=0,624; e d=2,5928. Obteve-se o erro de -4,67% (sub-estimação) 

em 25 iterações, cujo fator de calibração F1 (referente à fitomassa total) foi 1,3011. 
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FSpa_S = 1,0354.FSpa_O
r2 = 0,9956
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Figura 31 - Análise de comparação entre os valores de produtividades de fitomassa seca 

de parte aérea, observados (FSpa_O, kg.ha-1) e simulados (FSpa_S, kg.ha-1) 

nos cinco momentos de amostragem (assumiu-se FSpa_O= FSpa_S=0 no 

momento inicial), para Brachiaria brizantha, variedade cultivada Marandu. 

Piracicaba, SP. 2004 
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Figura 32 - Valores de produtividade de fitomassa seca de parte aérea, observados 

(FSpa_O, kg.ha-1) e simulados (FSpa_S, kg.ha-1) em função do número de 

dias após o corte (dac, dias), para Brachiaria brizantha, variedade 

cultivada Xaraés (assumiu-se FSpa_O= FSpa_S=0 no momento inicial). 

Piracicaba, SP. 2004 
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Figura 33 - Valores de produtividade de fitomassa seca de parte aérea, observados 

(FSpa_O, kg.ha-1) e simulados (FSpa_S, kg.ha-1) em função do número de 

dias após o corte (dac, dias), para Brachiaria brizantha, variedade 

cultivada Marandu (assumiu-se FSpa_O= FSpa_S=0 no momento inicial). 

Piracicaba, SP. 2004 
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Figura 34 - Valores de produtividade de fitomassa seca da parte aérea (FSpa, kg.ha-1), do 

sistema radicular (FSR, kg.ha-1) e do total (FST, kg.ha-1), do ciclo atual, em 

função do número de dias após o corte (dac, dias), para Brachiaria 

brizantha, variedade cultivada Xaraés. Piracicaba, SP. 2004 
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Figura 35 - Valores de produtividade de fitomassa seca da parte aérea (FSpa, kg.ha-1), do 

sistema radicular (FSR, kg.ha-1) e do total (FST, kg.ha-1), do ciclo atual, em 

função do número de dias após o corte (dac, dias), para Brachiaria 

brizantha, variedade cultivada Marandu. Piracicaba, SP. 2004 

 

 A Figura 34 e a Figura 35 expressam a variação temporal (dac – dias após o corte) 

do acúmulo total e dos compartimentos (parte aérea e sistema radicular), para as 

variedades cultivadas Xaraés e Marandu, respecitvamente. Verifica-se que, nos instantes 

iniciais, a produtividade de fitomassa seca de sistema radicular é superior à de parte 

aérea. Entretanto, à medida em que a população reestabelece área foliar com o tempo, a 

produtividade de fitomassa seca de parte aérea passa a assumir maior proporção da 

fitomassa seca total. 

 Em função da assunção do valor final da produtividade de fitomassa seca do 

sistema radicular ser igual ao valor mensurado do mesmo, a comparação entre os valores 

de produtividades de fitomassa seca de parte aérea, observados e simulados nos cinco 

momentos de amostragem, permite validar o modelo, para Brachiaria brizantha, 

variedades cultivadas Xaraés (Figura 30) e Marandu (Figura 31).  
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4.8 Programa computacional PPBB_MX 

 Com base na calibração (Figura 36 e Figura 37), o modelo simula, de forma 

estocástica, o ciclo necessário para se obter uma determinada produtividade das 

variedades cultivadas Marandu e Xaraés, conforme a posição geográfica de um local de 

suas características climáticas (médias diárias de radiação solar e temperatura), a partir 

de uma determinada data de corte (época de utilização). 

 
Figura 36 - Menu principal do programa computacional PPBB_MX (Produtividade 

potencial de Brachiaria brizantha, variedades cultivadas Marandu e Xaraés) 

 

 A Figura 38 ilustra a simulação referente aos casos 1 e 6 (Caso 1: simulação da 

temperatura média diária do ar, assumindo distribuição NORMAL TRUNCADA, onde 

os valores extremos são os valores máximo e mínimo da série histórica para cada dia 

para cada localidade, fixando a radiação solar global (valor médio); e Caso 6: simula 

radiação solar global média diária, assumindo distribuição TRIANGULAR 
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ASSIMÉTRICA, a qual é caracterizada pela moda e pelos valores máximo e mínimo da 

série histórica para cada localidade, onde a temperatura média do ar (valor médio) foi 

fixada. 

 
Figura 37 - Exemplo de uma tela do programa computacional PPBB_MX (Produtividade 

potencial de Brachiaria brizantha, variedades cultivadas Marandu e 

Xaraés): SETUP especificando as variáveis de entrada do modelo referentes 

à variedade cultivada Xaraés para calibração do modelo 

 

 Sendo assim, o programa computacional PPBB_MX (Produtividade potencial de 

Brachiaria brizantha, variedades cultivadas Marandu e Xaraés) (Apêndice) foi 

elaborado em linguagem de programação Visual BASIC, para ambiente Windows 

(Dourado Neto et al., 2004), no intuito de permitir calibrar e simular (procedimento 

estocástico) a produtividade potencial de Brachiaria brizantha, variedades cultivadas 

Marandu e Xaraés, com base no experimento conduzido referente a esta Dissertação. 
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Figura 38 - Resultado (histograma) da simulação estocástica da produtividade potencial 

de FSpa de Brachiaria brizantha, variedade cultivada Xaraés, em 

Piracicaba, SP (ciclo: 66 dias a partir de 22 de novembro). Série histórica: 

(i) temperatura: 1917 a 2002, (ii) radiação solar global: 1978 a 2002. Caso 

1: FSpa = 16156 a 17458 kg.ha-1; Caso 6: FSpa = 16259 a 17405 kg.ha-1. 

Tamanho da amostra: 1000 
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4.9 Considerações finais 

 Baseado nas assunções teóricas que resultam na interação entre o material 

genético e o clima, procurou-se modelar o potencial de acúmulo de fitomassa de 

Brachiaria brizantha cultivares Marandu e Xaraés. Para tanto, elaborou-se um modelo 

que visa estimar a produtividade em função de atributos meteorológicos, tais como 

radiação solar e temperatura, e em função do atributos mensurados da planta, tais como 

índice de área foliar e fitomassa seca. 

 Para a avaliação do modelo, foi necessário a implantação e condução de 

experimentos no campo, sob condições supostamente ótimas, de tal forma que o 

suprimento hídrico e de nutrientes, a população e o controle de pragas e doenças fossem 

constantemente monitorados para possibilitar a obtenção dos dados observados. 

 Verificou-se ser possível a adequação das variedades cultivadas Marandu e 

Xaraés aos principais atributos eleitos para a composição do modelo, o que vem a 

promovê-lo como uma ferramenta útil à tomada de decisão no manejo da desfolha 

desses capins, principalmente no que diz respeito à simulação de sistemas intensivos de 

produção de forragem sob corte. 

 Conforme os valores observados nos experimentos conduzidos em Piracicaba 

(SP), a variedade cultivada Xaraés foi superior à variedade cultivada Marandu (embora 

não tenha sido realizado um teste de homogeneidade de variâncias para compará-las), 

em termos de produção de fitomassa seca de parte aérea e de raízes acumuladas até os 

66 dias de desenvolvimento, no período estudado (novembro a janeiro). Sendo assim, o 

capim Xaraés, lançado recentemente pela Embrapa, apresenta-se como excelente opção 

de uso para pastagens de uso intensivo. 

 Sugere-se que esforços sejam concentrados no sentido de desenvolver uma 

metodologia que proporcione diferenciar as raízes vivas produzidas em um ciclo atual 

das raízes vivas produzidas em ciclo anterior (e que ainda constam no ciclo atual). Para 

trabalhos futuros, sugere-se que a variação temporal de alguns atributos sejam 

constantemente avaliados, tal como o índice de área foliar, a dinâmica populacional de 

perfilhos, o coeficiente de extinção, a respiração e a fitomassa seca relativa dos 

diferentes órgãos; inclusive para os demais genótipos utilizados em pastagens no Brasil.  
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 Para que seja possível comparar de forma coerente os resultados de pesquisas 

realizadas pelo Brasil, a soma calórica deve sempre ser incluida em análises de 

produtividade de rebrotas, as quais devem levar em consideração a condição anterior da 

pastagem, ou seja, a soma calórica do ciclo anterior. 

 Ao modelo proposto, pode-se agregar um modelo de balanço hídrico visando 

estabelecer uma magnitude do rendimento em fitomassa seca, o que seria fundamental 

para propor um zoneamento climático dos genótipos. O índice de colheita (fração da 

matéria seca colhida em relação à fitomassa seca total) poderia ser também incorporado, 

no intuito de estabelcer critérios de manejo. 

 Para pastagens de B. brizantha (variedades cultivadas Marandu e Xaraés) 

estabelecidas e uniformes em população, o modelo proposto pode ser perfeitamente 

adotado como ferramenta de previsão de produtividade de uma rebrotação, cabendo ao 

usuário apenas definir os níveis de adubação (principalmente nitrogenada e potássica) e 

ponto de colheita da pastagem. 

 



5 CONCLUSÕES 

 Em função do objetivo principal, pode-se concluir que o modelo proposto simula 

satisfatoriamente a produtividade potencial de fitomassa seca total de Brachiaria 

brizantha, variedades cultivadas Marandu e Xaraés, em função do período do ano (a 

partir da data de corte), das variáveis climáticas (médias diárias de radiação solar global 

e temperatura do ar) e da latitude local. Em função dos objetivos específicos, pode-se 

concluir que: (i) é possível obter a curva de resposta, através do trabalho conjunto de 

modelagem e experimentação de campo, que represente a produtividade potencial de 

fitomassa seca de parte aérea e do sistema radicular em relação ao desenvolvimento 

relativo, a partir dos valores observados de fitomassa seca de parte aérea e do sistema 

radicular, do índice de área foliar, da temperatura média do ar e da radiação solar global; 

(ii) as equações empíricas caracterizam de forma satisfatória a variação temporal de a 

produtividade de fitomassa seca de hastes, folhas e material senescente de parte aérea; 

(iii) o momento ótimo de utilização da pastagem (corte ou pastejo sob lotação 

rotacionada) ocorre próximo a 64% do desenvolvimento relativo, visto que, após esse 

instante, a produtividade de fitomassa seca de parte aérea é fortemente influenciada por 

haste e material senescente, em detrimento da folha, a qual diminui a taxa de acúmulo 

após esse momento; e (iv) a variação temporal do índice de área foliar pode ser 

caracterizada pelo modelo exponencial (equação 56). 
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