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Resumo: O objetivo do trabalho foi avaliar a produção de massa, e altura durante estabelecimento inicial 

de forrageiras do gênero Brachiaria no nordeste brasileiro. O experimento foi realizado na Unidade 

Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no 
Grupo de Estudos em Forragicultura – GEFOR. O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso com 

quatro repetições e cinco tratamentos. Foram avaliadas em parcelas cinco cultivares de duas espécies do 

gênero da Brachiaria, as cvs. Marandu, Paiaguás, Piatã e Xaraés da espécie B. brizantha e a cv. Basilisk 

da espécie B. decumbens. Não houve diferença para porcentagem de lâmina foliar e plantas indesejáveis 

(p>0,5). A maior porcentagem de colmo foi observada na cv. Basilisk e a menor na cv. Xaraés. O maior 

percentual de material morto (p<0,05) foi observado na cultivar Paiaguás e o menor na cultivar Basilisk, 

com valores médios de 23,7% e 10,0%, respectivamente, valores intermediários foram observados nas 

cultivares Marandu, Piatã e Xaraés. As cultivares do gênero Brachiaria se estabelecem adequadamente 

no Nordeste Brasileiro no período de 110 dias. Estudos complementares são necessários para avaliar a 

persistência dessas cultivares nesse ecossistema.  

 

Palavras-Chave: produção de forragem, forrageiras tropicais, solo arenoso. 

DRY MATTER PRODUCTION AND HEIGHT OF DIFFERENT BRACHIARIA CULTIVARS 

IN THE ESTABLISHMENT PERIOD IN NORTHEAST BRAZIL  

Abstract: The objective of this work was to evaluate the mass production during initial establishment of 

forages of the Brachiaria genus in the Brazilian northeast. The experiment was carried out at the 

Academic Unit Specialized in Agricultural Sciences of the Federal University of large northern river, in 

the Group of Studies in Forragicultura - GEFOR. The experimental design was a randomized complete 

block design with four replications and five treatments. Five cultivars of two species of Brachiaria genus, 
cvs. Marandu, Paiaguás, Piatã, and Xaraés of the species B. brizantha and cv. Basilisk of the species B. 

decumbens. There was no difference for percentage of leaf blade and undesirable plants (p> 0.5). The 

highest percentage of stem was observed in cv. Basilisk and the smallest in cv. Xaraés. The highest 

percentage of dead material (p <0.05) was observed in the cultivar Paiaguás and the lowest in the Basilisk 

cultivar, with average values of 23.7% and 10.0%, respectively, intermediate values were observed in the 

cultivars Marandu, Piatã and Xaraés. The cultivars of the genus Brachiaria are established adequately in 

the Northeast of Brazil in the period of 110 days. Further studies are needed to evaluate the persistence of 

these cultivars in this ecosystem. 

Key words: Forage production, tropical forages, sandy soil. 

 

Introdução 

Apesar das transformações ocorridas ao longo dos anos, a atividade pecuária no semiárido 

brasileiro conta com imensas áreas de pastagens nativas, pastos que apresentam limitações de produção. 

A baixa qualidade e a escassez da forragem, especialmente durante a seca estacional, são os principais 

fatores limitantes para a produtividade animal no semiárido nordestino (GOMES et al., 2007). 

Na perspectiva de melhorar a produção pecuária, pecuaristas optam pela implantação de 

forrageiras mais produtivas e de melhor valor nutritivo. Entre as espécies mais utilizadas para formação 

de novas áreas estão às forrageiras do gênero Brachiaria. A sua qualidade e produção de forragem 
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satisfatória em solos de baixa fertilidade, configura um grande atrativo, especialmente B. decumbens, B. 

humidicola e B. brizantha cv. Marandu (MACEDO, 2004). 

Para o sucesso produtivo de uma área de pastagem é fundamental que seja feita a escolha correta 

de cultivares adaptadas as condições edafoclimáticas da região. Aliado a isso estão os cuidados com o 

estabelecimento correto das forrageiras com o objetivo de estabilizar a produção, e posteriormente adotar 

boas estratégias de manejo para uso da produção dessas plantas forrageiras. Com isso o objetivo do 

trabalho foi quantificar a produção de matéria seca de cinco cultivares de Brachiaria ao final do período 

de estabelecimento, nas condições edafoclimáticas do nordeste brasileiro. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no período de 9 de abril a 29 de julho de 2016 na área 

experimental do Grupo de Estudos em Forragicultura – GEFOR, da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, campus Macaíba/RN. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com quatro 

repetições. Os tratamentos foram cinco cultivares do gênero da Brachiaria: Basilisk, Marandu, Paiaguás, 

Piatã e Xaraés. 

O clima da região, de acordo com a classificação climática de Thornthwaite (1948), é sub-úmido 

seco, com excedente hídrico de maio a agosto. A precipitação média anual é de 1048 mm e 

evapotranspiração potencial média acumulada anual de 1472 mm. 

Para correção e adubação do solo, seguiram-se os valores recomendados na análise de solo 

enviada ao laboratório da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN). Para a 

correção foi utilizado 500 kg/ha de calcário para corrigir o ph e elevar a saturação por base do solo. A 

adubação fosfatada e potássica foi feita a lanço, um dia antes da semeadura, foi utilizado 105 kg/ha de 

P2O5 na forma de superfosfato simples, e 164 kg/ha de potássio na forma de cloreto de potássio. A 
adubação nitrogenada foi feita dia 21 de maio, utilizando 150 kg/ha de nitrogênio, a fonte de N utilizada 

foi a ureia. 

Para determinação da massa de forragem e dos componentes morfológicos foi coletada toda 

forragem contida na área de 1m² de cada parcela, cortada a 15 cm do nível do solo e pesadas 

individualmente para determinação do peso verde. Retirou-se uma sub-amostra (mínima de 300 g) que foi 

levada a estufa para estimativa de matéria seca (MS) total, multiplicando o peso da matéria natural pelo 

percentual de matéria seca. Do restante do material coletado, foi realizada separação botânica nas frações 

lâmina foliar (LF), colmo (C), material morto (MM) e plantas indesejáveis (IND). Após separação dos 

componentes morfológicos, os mesmos foram levados à estufa de ventilação forçada a 55 ºC por 72 horas 

para determinação da MS. Em seguida foram pesados para estimar o peso seco de cada fração da amostra, 

a fim de estimar a porcentagem de matéria seca e cálculos de acúmulo de folha, colmo, material morto e 

espécies indesejáveis. A taxa de acúmulo diário de matéria seca foi obtida através da razão entre a 
produção total de matéria seca e o número de dias do período experimental. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 

5% de significância. 

 

Resultados e Discussão 

Não houve efeito de cultivar (p>0,5) para matéria seca total (3517,6kg/ha), massa seca verde 

(2001,7kg/ha), massa seca da lâmina foliar (1270,2kg/ha), massa seca do colmo (731,44kg/ha), massa 

seca do material morto (465,4kg/ha) e massa seca de plantas indesejáveis (1077,88kg/ha).  

Segundo Cavalcanti Filho et al. (2008) a produção de matéria seca de uma espécie é dependente 

da sua adaptação aos fatores do meio e do manejo aplicado, nesse sentido, os resultados semelhantes para 

os dados de massa podem ser explicados, pelas médias de altura no momento do corte ter sido 
estatisticamente igual para todas as cultivares (50,18cm), e em decorrência da adaptação das cultivares as 

condições de clima e solo da região nordeste.  

Para porcentagem de lâmina foliar não houve diferença estatística (p>0,5). A maior porcentagem 

de colmo foi observada na cv. Basilisk, enquanto que a menor foi observada na cv. Xaraés, valores 

intermediários de PCO foram observados nas demais cultivares (Tabela 1). A menor participação de 

colmo é uma característica desejável em gramíneas devido ao baixo valor nutritivo e baixa digestibilidade 

quando comparado às lâminas foliares.  

Nantes et. al. (2013) mencionam valores percentuais de 39% na produção de colmo na cultivar 

Piatã quando pastejada com 45cm de altura, enquanto que neste trabalho a porcentagem de colmo foi de 

17,7%. Uma explicação para diferentes percentuais de colmo é, além de uma massa de forragem total 
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superior encontrada por esses autores, existe a característica de florescimento precoce do capim-piatã em 

dias de verão e de forma concomitante ao florescimento ocorre o alongamento de colmo (Euclides et 

al.,2008) evento que não ocorre na região nordeste devido ao fotoperíodo ser constante durante todo o 

ano. 

 

Tabela 1. Percentual de lâmina foliar (%LF), colmo (%COL), material morto (%MM), plantas 

indesejáveis (%IND) e altura (cm) de diferentes cultivares de Brachiaria avaliadas no Nordeste 

Brasileiro. 

VARIÁVEIS CULTIVARES 

Basilisk Marandu Paiaguás Piatã Xaraés CV P 

PLF (%) 37,0 a 38,5 a 32,7 a 40,5 a 49,5 a 22,8 0,1 

PCO (%) 27,0 a 19,0 ab 22,5 ab 17,7 ab 14,2 b 26,9 0,05 

PMM (%) 10,0 b 15,0 ab 23,7 a 10,5 ab 11,0 ab 40,5 0,02 

PIND (%) 26,2 a 28,0 a 21,2 a 31,2 a 25,5 a 33,5 0,8 

AL (cm) 49,0 a 49,2 a 46,0 a 52,5 a 54,2 a 13,6  0,5 

Medias seguida de letras minúscula iguais na linha não diferem pelo teste de Tukey a 5% de significância  

 

O maior percentual de material morto (p<0,05) foi observado na cultivar Paiaguás e o menor na 

cultivar Basilisk, com valores médios de 23,7% e 10,0%, respectivamente, valores intermediários foram 

observados nas cultivares Marandu, Piatã e Xaraés (Tabela 1). Rodrigues et al. 2017 trabalhando com 

morfogênese em diferentes cultivares de Brachiaria mostraram uma maior taxa de alongamento de folha 

e maior taxa de senescência para cultivar Paiaguás, o que explica o maior percentual de MM nesta 

cultivar. Folhas que alongam mais rápido, logo se expandem e posteriormente entram e processo de 

senescência.  
Para o percentual de plantas indesejáveis não houve efeito significativo (p>0,5), com média de 

25,3%, valor que não comprometeu o estabelecimento, mostrando uma capacidade superior de 

competição das cultivares estudadas quando comparadas as plantas indesejáveis presentes na área. 

 

Conclusões 

As cultivares do gênero Brachiaria: Marandu, Paiaguás, Piatã, Xaraés e Basilisk se estabelecem 

adequadamente no Nordeste Brasileiro no período de 110 dias. Estudos complementares são necessários 

para avaliar práticas de manejo adequadas a fim de permitir perenidade dessas cultivares nesse 

ecossistema. 
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