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RESUMO 

Características agronômicas de genótipos de amendoim forrageiro em resposta à 

intensidade e ao intervalo de desfolhação 

As pastagens são a base da alimentação dos ruminantes na pecuária brasileira. Sistemas 

de produção em condições pastoris utilizam diversos genótipos forrageiros sob diferentes formas 

de manejo, no intuito de otimizar respostas produtivas desses sistemas. Algumas decisões quanto 

ao manejo, no entanto, são tomadas de forma não criteriosa e generalista, tornando o sistema de 

produção frequentemente propenso a erros na gestão. A intensificação da produção animal em 

pastagem possibilita o aumento da participação de leguminosas forrageiras no sistema. No entanto, 

ainda há um limitado entendimento das respostas destas plantas quando submetidas a manejos 

mais intensificados. Este trabalho teve como objetivo caracterizar quatro cultivares comerciais de 

Arachis pintoi Krapov. & Greg., sob duas intensidades de desfolhação e dois intervalos entre 

desfolhas ao longo da estação de crescimento de dois anos consecutivos. Para tanto, foi conduzido 

um experimento analisando-se os cultivares Alqueire-1, Amarillo, Belmonte e BRS Mandobi sob 

quatro manejos de colheita: dois intervalos (28 e 35 dias) associados a duas intensidades de 

desfolha (5 e 10 cm). Determinou-se a produtividade total por estação de crescimento, acúmulo 

total de forragem, taxa de acúmulo diário, composição morfológica, ângulo foliar, interceptação 

luminosa, índice de área foliar, composição química e digestibilidade da forragem, fotossíntese 

foliar, fotossíntese de dossel e compostos orgânicas de reserva. O experimento foi conduzido no 

município de Piracicaba – SP, sendo a área experimental total de 0,11 ha. O delineamento 

experimental adotado foi o inteiramente casualizado com arranjo em parcelas subdivididas. À 

parcela foram alocados as combinações entre cultivares de A. pintoi (Alqueire-1, Amarillo, 

Belmonte e BRS Mandobi) e intervalos entre cortes (28 e 35 dias) em um fatorial 4 x 2. À 

subparcela foi designado o fator intensidade de desfolhação, na forma de duas alturas de resíduo (5 

e 10 cm), tendo o experimento contado com com 3 repetições. A análise estatística dos dados foi 

realizada utilizando-se o procedimento MIXED do SAS®. As médias dos tratamentos foram 

estimadas utilizando-se o LSMEANS e comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. O 

cultivar Belmonte apresentou média de acúmulo total acima de 11,85 Mg MS ha-1 e taxa de 

acúmulo diário de 41 kg MS ha-1 nos diferentes manejos adotados, sendo o maior desempenho 

produtivo em relação aos demais cultivares testados. Em geral, o intervalo de 28 dias com 

intensidade de desfolha de 5 cm, confere maior produtividade total aos cultivares de A. pintoi. 

Menores produções de folíolos, pecíolos e estolões foram obtidos para o cultivar Amarillo.O perfil 

nutricional do cultivar Belmonte apresentou maior potencial em função da alta concentração de 

proteína bruta (277 g kg-1 MS) e digestibilidade in vitro da matéria orgânica (717 g kg-1 MS) em 

relação a Alqueire-1 e Amarillo e concentrações de fibra em detergente neutro (366 g kg-1 MS) 

intermediárias comparativamente aos três cultivares. Variações intraespecífica entre os cultivares 

apresenta pouco efeito sobre os compostos de reservas, sendo estes mais afetados pelas estratégias 

de manejo adotadas. Carboidratos totais não estruturais estiveram menos concentrados nos órgãos 

de reserva de Alqueire-1 (196 g kg-1 MO), e a concentração de N total apresentou variação 

somente entre os cultivares Belmonte (31 g kg-1 MO) e BRS Mandobi (25 g kg-1 MO).  Em geral, a 

concentração de carboidratos totais não estruturais nos órgãos de reserva é maior quando o manejo 

de intervalos entre desfolha é de 35 dias. Plantas invasoras são mais evidentes em dosséis 

manejados com intensidade de desfolha de 5 cm. O cultivar Belmonte apresenta características que 

lhe conferem maior desempenho agronômico, sendo portanto considerado o material mais 

promissor. 

Palavras-chave: Arachis pintoi; Cultivar Alqueire-1; Cultivar Amarillo; Cultivar Belmonte; 

Cultivar BRS Mandobi; Leguminosa forrageira  
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ABSTRACT 

Agronomic characteristics of perennial peanut genotypes in response to intensity and 

defoliation frequency 

Pastures are the backbone of the brazilian livestock industry. Pasture-based ruminant 

production systems make use of a diverse base of forage genotypes under various managements, 

aiming at the optimization of productive responses. Decisions regarding management, however, 

are often made under an empirical and generalistic standpoint, making these systems prone to 

failure. The intensification of animal production on pasture makes can be achieved with the 

increased participation of forage legumes in the system. However, there is still a limited 

understanding of the responses of these plants when subjected to more intensive management. This 

work aimed to characterize four commercial cultivars of Arachis pintoi (Krapov. & Greg.), under 

two harvest intensities and two harvest intervals throughout the summer growing season of two 

years. An experiment was carried out with the cultivars Alqueire-1, Amarillo, Belmonte and BRS 

Mandobi under four harvest management: two intervals (28 and 35 days) associated with two 

harvest intensities (5 and 10 cm). The total forage accumulation, daily accumulation rate, plant-

part composition, leaf angle, light interception, leaf area index, chemical composition and forage 

digestibility, leaf photosynthesis, canopy photosynthesis and organic reserve compounds. The 

experiment was carried out in Piracicaba - SP. The experimental design was completely 

randomized with split-plot arrangement. To the plots were allocated the combinations between 

cultivars of A. pintoi (Alqueire-1, Amarillo, Belmonte and BRS Mandobi) and harvest intervals 

(28 and 35 days) in a factorial 4 x 2. To the subplot was designated harvest intensities (5 and 10 

cm). Data were analyzed using the MIXED procedure of SAS®. Treatment means were estimated 

using LSMEANS and compared by the Tukey test at 5% of probability. Belmonte had mean of 

total accumulation above 11.85 Mg DM ha-1 and daily accumulation rate of 41 kg DM ha-1 in the 

different managements adopted, the greatest production of all four entries. In general, the 28 day 

interval with harvest intensity of 5 cm resulted in greater total yield of all cultivars. The nutritional 

profile of Belmonte was the best due to the high concentration of crude protein (277 g kg-1 DM) 

and in vitro digestible of organic matter (717 g kg-1 DM) relative to Alqueire-1 and Amarillo and 

neutral detergent fiber concentrations (366 g kg-1 DM) as compared to the three cultivars. 

Intraspecific variations among cultivars had less effect on the reserve compounds, being more 

affected by the management strategies. Total non-structural carbohydrate concentratin was less in 

Alqueire-1 roots and stubble (196 g kg-1 OM), and total N concentration differed only between 

Belmonte (31 g kg-1 OM) and BRS Mandobi (25 g kg-1 OM). In general, the concentration of total 

non-structural carbohydrates in the reserve organs is greater when intervals between harvest is 35 

days. Weeds are more evident in canopies managed with harvest intensity of 5 cm. Belmonte 

seems to have greater agronomic performance, being therefore considered the most promising 

material. 

Keywords: Arachis pintoi; Cultivar Alqueire-1; Cultivar Amarillo; Cultivar Belmonte; Cultivar 

BRS Mandobi; Forage legume  
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1. INTRODUÇÃO 

A alimentação é o componente mais importante dos fatores que determinam o desempenho dos 

animais nos sistemas de produção de ruminantes no Brasil. A utilização da forragem pastejada como a principal 

fonte de alimento a estes animais é comprovadamente a opção de menor custo na alimentação, o que confere 

sustentabilidade e potencial de rentabilidade à pecuária nacional (Kok et al, 1943; Malafaia et al, 2003; Moraes 

et al, 2006).  

A produção animal em sistemas que utilizam o pasto como a dieta basal, possibilita o uso de diversos 

genótipos forrageiros, que podem ser selecionados em função de sua adaptação às condições de solo, clima, 

manejo e níveis de intensificação (Lupatini, 2010), possibilitando escolhas baseadas em produtividade, 

persistência e valor nutritivo da forragem, bem como de versatilidade para o emprego de técnicas de manejo que 

objetivem atingir metas determinadas pelo gestor do sistema. 

Um importante aspecto em sistemas de produção de ruminantes baseados em pastagens é a nutrição 

nitrogenada, tendo em vista o conhecido papel do N para a produção primária, na composição da fração protéica 

da dieta e o seu custo, frequentemente alto. Neste contexto, a incorporação de leguminosas ao sistema forragem-

animal, seja sob a forma de consorciação gramínea-leguminosa, ou sob a forma de monocultivo, permite não 

apenas o incremento da fertilidade do solo através fixação biológica de nitrogênio (FBN) mas também do valor 

nutricional da biomassa produzida. Concomitantemente, este efeito de aporte de nitrogênio na composição 

alimentar pode favorecer a degradação da fibra dietética, aumentando o consumo de forragem e melhorando o 

desempenho dos animais (Rao e Kerridge, 1994; Poppi e McLennan, 1995; Perez, 2004; Valentim e Andrade, 

2004).  

Entre as leguminosas forrageiras, o gênero Arachis spp. tem se destacado pela característica de 

associar valor nutritivo e persistência, características dificilmente evidenciadas juntas em leguminosas tropicais 

(Valls e Simpson, 1994). Dentre as mais importantes forragens deste gênero, encontra-se a espécie Arachis 

pintoi Kaprov. & W. C. Gregory (Valls, 1992) contendo distintos cultivares. Esta espécie é caracterizada como 

tendo capacidade de enraizamento nos nós, apresentando porte herbáceo, ciclo perene, hábito de crescimento 

estolonífero, raízes profundas e muitos pontos de crescimento, o que lhe confere alta tolerância à desfolha pelo 

pastejo. (Valls e Simpson, 1994; Fisher e Cruz, 1994; Pizarro e Rincon, 1994).  

A importância da produção animal em pastagens, seja a partir de leguminosas, gramíneas ou 

associação de ambas, não depende somente da variedade de genótipos disponíveis no mercado, mas também dos 

manejos adotados pelo manejador do sistema. O manejo do pastejo pode apresentar-se como uma ferramenta de 

intensificação do sistema. Este manejo promove respostas quanto à produtividade e à perenidade das pastagens, 

influenciadas pela capacidade de reconstituição dos tecidos e manutenção da área foliar após o corte. Assim, 

frequências de corte e intensidades de desfolhação impactam a condição da planta, determinando seus atributos 

de desenvolvimento e persistência no campo (Nabinger e Pontes, 2001; Maranhão et al, 2010). 

Adicionalmente, colheitas feitas a intervalos de tempo diferentes resultam em grande variabilidade na 

maturidade e consequentemente no valor nutritivo da forragem colhida, o que normalmente reduz a 

digestibilidade da forragem ingerida pelos animais (Van Soest et al, 1991; Gonçalves et al, 2002). A maturidade 

(determinada pelo intervalo de colheita) impacta não apenas o teor de lignina e a digestibilidade, mas também os 
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teores de proteína bruta (PB) e de fibra em detergente neutro (FDN) diminuem e aumentam, respectivamente 

(Saldivar et al, 1990; Viana et al, 2000). 

Os estudos dos efeitos da frequência de colheita e da intensidade de desfolhação, expressa pela altura 

do resíduo após o corte, auxiliam na identificação de práticas que assegurem a manutenção da quantidade e da 

qualidade da forragem, bem como da persistência da planta no espaço e no tempo. A identificação de tais 

manejos torna-se de grande valia para o sistema de produção, atuando como reguladores de desempenho, tanto 

vegetal quanto animal, o que torna possível ajustes à eficiência de colheita, com reflexos à produtividade do 

sistema. 

A literatura é relativamente escassa quanto às práticas que otimizem produção, persistência e valor 

nutritivo do A. pintoi e seus diferentes acessos (Rao e Kerridge, 1994). Identificar essas práticas pode aumentar 

as opções de uso do A. pintoi em sistemas de produção animal onde essa espécie seja colhida para conservação 

na forma de feno, silagem, ou pré-secado, ou ainda para servir como subsíduo ao desenvolvimento de métodos 

de pastejo que incluam desfolhação intermitente.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1. Uso de leguminosas forrageiras no Brasil 

O uso de espécies forrageiras no Brasil como base da alimentação de ruminantes data do início das 

atividades de colonização europeia no país, sendo a primeira introdução de bovinos descrita entre os períodos de 

1533 e 1534 (Mariante e Cavalcante, 2000; Primo, 2004). Embora as espécies forrageiras nativas tenham sido 

predominantemente utilizadas no início da atividade pecuária do país, a incipiente, mas importante introdução 

das forrageiras cultivadas originárias do continente africano, tive início com a vinda dos navios negreiros em que 

serviam como cama aos escravos, tal como o Panicum maximum Jaqc. cv. Colonião (Machado et al, 2010).  

O uso de plantas forrageiras tropicais foi a base da formação das pastagens brasileiras. Embora a 

diversidade de gêneros e espécies de forrageiras tropicais seja muito grande, o número de cultivares utilizados 

comercialmente é bastante restrito, concentrando-se atualmente em dois principais gêneros, Brachiaria spp. 

[Syn. Urochloa] e Panicum spp. [Syn. Megathirsus] (Chiari et al, 2007). No entanto, no contexto das pastagens 

brasileiras a participação das leguminosas apresentaram grande atenção de técnicos e pesquisadores brasileiros 

ao longo da década de 1970, em função de seus atributos positivos aos sistemas de produção animal, 

particularmente sobre a nutrição mineral, em especial a nitrogenada, no sistema solo-planta e sobre o aporte de 

nitrogênio na composição alimentar dos animais (Nascimento Júnior et al, 2010) 

As leguminosas forrageiras no Brasil ganharam considerável atenção da pesquisa. Foram avaliados 

novos acessos, de diferentes origens, principalmente da Austrália, tanto em ensaios em monocultivos como em 

consórcios, em redes nacionais e internacionais. Contudo, os resultados iniciais não foram promissores, 

principalmente em relação à baixa persistência das leguminosas quando em estandes consorciados. Além disso, a 

falta de adaptação às condições edáficas, genótipos com baixa tolerância à desfolhação e/ou baixa taxa de 

ressemeadura natural, dificuldades na identificação de manejo de estabelecimeto e subsequentemente da 

desfolhação por corte ou pastejo, e procedimentos inadequados tanto na pesquisa como na difusão tecnológica, 

contribuíram para a baixa adoção inicial das leguminosas no país e à atual baixa credibilidade entre os 

produtores quanto aos benefícios do uso de leguminosas nos sistemas de produção (Barcellos e Vilela, 1994; 

Valentim e Andrade, 2004, Valle e Zimmer, 2013).  

Mais recentemente a pesquisa parece ter identificado e adotado um enfoque voltado ao suprimento das 

lacunas, até então existentes, na utilização de leguminosas forrageiras em pastos tropicais. Os esforços tem 

buscado técnicas de manejo mais adequadas às espécies cultivadas em monocultivos e em consórcios, além de 

novos lançamentos de materiais mais tolerantes à desfolhação e com melhor persistência sob corte ou pastejo. 

Esses novos materiais e as novas técnicas facilitaram as tomadas de decisões pelos produtores e ampliam o 

portfólio de forragens destinadas aos diferentes ambientes pastoris (Nascimento Júnior et al, 2010; Andrade, 

2010; Andrade et al, 2011; Andrade et al, 2015). 

A possibilidade de utilização de leguminosas forrageiras, assim como das gramíneas, abrange a 

totalidade de regiões brasileiras, característica importante para um país que apresenta dimensões continentais. O 

estabelecimento de leguminosas é primariamente baseado na adaptação edafoclimática (Vilela, 2011). Neste 

contexto, para regiões caracterizadas como pertencentes ao clima subtropical, alguns autores sugerem como 

leguminosas forrageiras mais indicadas as espécies Trifolium repens L., Trifolium vesiculosum Savi, Trifolium 
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pratense L., Lotus corniculatus L., Lotus uliginosus Schk., Medicago sativa L., Vicia sativa L., entre outras 

adaptadas ao frio e geada (Mittelmann, 2006; Santos et al, 2012; Hanisch et al, 2016). Para localidades em que 

predominem características de clima tropical o A. pintoi Krapov. & Greg., Calopogonium mucunoides L., 

Centrosema pubescens Benth, Macrotyloma axillare E. Mey., Pueraria phaseoloides L., Neonotonia wightii 

Wight & Arn., Stylosanthes guianensis Aubl. e a mistura varietal entre Stylosanthes capitata Vogel e 

Stylosanthes macrocephala M. B. Ferreira & S. Costae, são espécies indicadas, entre outras, pois têm 

apresentado valor nutricional e produtividade adequadas para suster os sistemas de produção (Freire, 1992; 

Pádua et al, 2004; Gomes et al, 2015; Vilela, 2011; Fernandes et al, 2017). Nas regiões de clima semiárido as 

leguminosas forrageiras tem-se destacado em monocultivos como bancos de proteína ou legumineiras. As 

espécies geralmente recomendadas à estas localidades são Leucaena leucocephala Lam., Cajanus cajan L., 

Gliricidia sepium Jacq., Manihot pseudoglaziovii Pax & K. Hoffm., Mimosa tenuiflora Willd. Poir., Prosopis 

juliflora Burkart, Rhynchosia edulis Griseb., entre outras adaptadas às condições locais (Costa et al, 2002; Alves 

et al, 2014). Em regiões de clima equatorial, predominante na região Norte do país, são indicadas as leguminosas 

forrageiras P. phaseoloides L., C. mucunoides L., A. pintoi Krapov. & Greg., assim como várias outras dos 

gêneros Desmodium spp., Centrosema spp., Aeschynomene spp. e Indigofera spp. (Dias-Filho e Andrade, 2005; 

Valentim e Andrade, 2009). 

Estudos recentes tem buscado não só identificar combinações mais estáveis e compatíveis entre 

gramíneas e leguminosas bem como práticas de manejo ótimas, mas também promover a recuperação de 

pastagens degradadas (Andrade, 2013a; 2013b; Andrade e Assis, 2012; Annicchiarico e Proietti, 2010; Neres et 

al, 2012; Olivo et al, 2014; Souza et al, 2016). 

A contribuição da pesquisa com leguminosas forrageiras até o momento tem sido grande, embora 

ainda haja demanda por mais informações sobre seu uso, identificando novos genótipos destinados às várias 

regiões do Brasil, além de associações ideais com gramíneas e práticas de manejo que garantam produtividade, 

valor nutritivo e persistência. De acordo com Andrade et al. (2015), ainda existe carência de informações 

técnicas sobre mecanismos de compatibilidade entre plantas nos consórcios existentes nas pastagens e, sobre 

indicadores de manejo do pastejo em sistemas de produção contendo leguminosas forrageiras. Adicionalmente, 

os autores também sugeriram a necessidade de mais pesquisas na área de melhoramento genético vegetal e a 

busca por consórcios mais promissores em termos de compatibilidade, com enfoque em otimização do 

desempenho animal e retorno econômico ao sistema de produção. 

 

2.2. Arachis pintoi: características e cultivares de interesse 

As leguminosas forrageiras tropicais tem sido coletadas desde a década de 1950, o que resultou em 

mais de 17 mil acessos de 20 diferentes gêneros mantidos em bancos de germoplasma (Shelton, 2005). As 

espécies de leguminosas forrageiras tropicais têm sido avaliadas quanto à sua adaptação aos ambientes pastoris e 

à sua produtividade desde o início da formação dessas coleções (Miles, 2001, Shelton, 2005). Entre as 

leguminosas forrageiras já avaliadas no Brasil, nenhuma tem apresentado tanta persistência, valor nutritivo, 

produtividade e sucesso como as do gênero Arachis (Valls e Simpson, 1994; Shelton, 2005), principalmente o A. 

pintoi. Materiais oriundos desta espécie tem se destacado por sua persistência nas áreas plantadas ao longo dos 
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anos (Andrade et al, 2012), sendo considerada leguminosa de alto potencial de uso em sistemas de produção de 

ruminantes em condições tropicais (Pizarro et al, 1992; Carneiro et al, 2000; Andrade et al, 2015). 

Entre as características que favorecem a persistência do A. pintoi em estandes puros ou consorciados 

com gramíneas destacam-se a capacidade de enraizamento nos nós, o hábito de crescimento estolonífero, as 

raízes profundas, e o grande número de pontos de crescimento, características que lhe conferem alta tolerância à 

desfolhação por corte mecânico e pastejo (Valls, 1992; Valls e Simpson, 1994; Fisher e Cruz, 1994; Pizarro e 

Rincón, 1994). Aproximadamente sete cultivares desta espécie são conhecidos, além de outros acessos, ainda 

não lançados, mas constituintes do Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa/Cenargen (Paganella e Valls, 

2002). 

Dentre os cultivares conhecidos de A. pintoi, Amarillo, Alqueire-1, Belmonte e Mandobi, apresentam 

características agronômicas de grande potencial forrageiro. O cultivar Amarillo foi lançado comercialmente na 

Austrália, sendo originário de material coletado em 1954 no Brasil (estado da Bahia). Apresenta como 

características de interesse a boa tolerância ao déficit hídrico, bom estabelecimento, alta produção (4,1 Mg MS 

ha-1 – acumulado nos primeiros 304 dias após o plantio), propagação por sementes, alto valor nutritivo e 

tolerância a alta pressão de pastejo (Argel e Pizarro, 1992; Paganella e Valls, 2002; Valentim et al, 2003). 

O cultivar Alqueire-1, lançado em 1998, teve sua origem a partir da seleção de uma mistura de 

acessos fornecidos pela Embrapa/Cenargen e mantidos em um único canteiro demonstrativo pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 1993, parte deste material foi estabelecido, avaliado e multiplicado 

na Fazenda Alqueire, localizada no município de Rio Pardo/RS, de onde originou o nome do cultivar. Esse 

material teve como uma das características de interesse em sua seleção a resistência ao frio e à geada, sendo 

recomendado para o Sul do Brasil. Entretanto, apresenta boa amplitude de adaptação ao clima, estando presente 

também nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país. Também mostrou boa produtividade (8 a 12 Mg ha-1), boa 

cobertura do solo (53% em 271 dias após o plantio) e até o momento, não se verificaram doenças que possam 

comprometer sua produção (Perez, 2004; Perez et al, 2010).  A utilização desse cultivar segue as mesmas 

recomendações de manejo para os cultivares de uso em condições tropicais, porém sem a determinação da 

melhor idade de utilização para obtenção do melhor valor nutritivo da forragem (Nascimento et al, 2010). 

O cultivar Belmonte teve sua origem em coleta feita pelo professor Geraldo Pinto em 1954, na 

localidade denominada Boca do Córrego, pertencente ao município de Belmonte, BA. Este material foi 

introduzido, primeiramente, no Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuária do Leste (IPEAL) em 

Cruz das Almas, BA, sendo posteriormente distribuído a bancos de germoplasma em diversas regiões do Brasil. 

O cultivar lançado corresponde ao acesso registrado na Embrapa/Cenargen, sendo implantado no início da 

década de 1980 na sede da Superintendência da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) 

e no Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC), ambos no município de Ilhéus, BA, onde foram realizadas as 

avaliações iniciais quanto ao seu potencial forrageiro. No Acre e na Bahia, alguns estudos com o Belmonte 

mostraram sua boa adaptação, às condições ambientais locais, com produtividades entre 15 e 21 Mg MS ha-1 

ano-1, concentrações de PB entre 190 a 204 g kg-1, além de persistência sob altas taxas de lotação e alta 

intensidade de pastejo. Também apresenta boa cobertura do solo e mantém-se produzindo em condições de 

sombreamento, o que favorece a consorciação com gramíneas, agressividade na competição com espécies 

invasoras e alta digestibilidade in vitro (acima de 750 g kg-1). Apesar disso, este cultivar possui baixa produção 
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de sementes, o que torna recomendável sua propagação por meio de mudas (Santana et al, 1998; Valentim et al, 

2001; Paganella e Valls, 2002; Valentim et al, 2003; Andrade et al, 2004; Assis et al, 2008). 

O cultivar BRS Mandobi é um exemplar obtido por seleção massal a partir da rede de acessos da 

Embrapa, incluindo os estados do Acre, Bahia e o Distrito Federal, sendo registrado como cultivar em 2008 

através do Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

(Assis e Valentim, 2009; BRASIL, 2011; Assis et al, 2013a). Esse material apresenta como principal 

característica a alta produção de sementes em relação aos outros amendoins forrageiros. Estima-se que haja, em 

média, 6500 sementes kg-1, sendo a produtividade observada em cerca de 3 Mg ha-1 de sementes puras, 18 a 21 

meses após o plantio. Além da grande produção de sementes, o Mandobi também apresenta bom estabelecimento 

e grande produtividade de forragem (Assis, 2011), atingindo valores de 9 a 15 Mg MS ha-1 10 meses após o 

plantio (Balzon et al, 2005; Assis et al, 2008). 

Embora alguns desses cultivares tenham sido lançados a mais de uma década, ainda existe demanda 

por informações técnicas acerca de estudos de potencial produtivo desses materiais, sobretudo no que se refere às 

diferenças varietais existentes na relação entre desempenho agronômico e estratégias de manejo de colheita na 

região Sudeste do país (Ferreira, 2014). A falta de informações sobre o assunto pode comprometer tanto a 

escolha de cultivares mais adaptados à uma condição ou região, quanto ao sucesso na utilização desses materiais 

em sistemas produtivos comerciais (Andrade et al, 2015; Pereira, 2017). 

 

2.3. Intensidade e frequência de desfolhação como determinantes da produtividade e 

do valor nutritivo da forragem 

O conhecimento da ecofisiologia de plantas forrageiras sob regimes de pastejo ou corte é chave para a 

otimização do seu uso em pastagens. Isto porque as práticas de manejo impactam as respostas quantitativas e 

qualitativas da forragem de forma marcante e particular a cada espécie (Da Silva e Nascimento Júnior, 2006). 

O intervalo entre desfolhações é um fator de manejo designado pela ação do animal e/ou do homem, e 

reflete o tempo entre duas desfolhas sucessivas em uma mesma área (Hodgson, 1979). Desfolhações mais 

frequentes resultam em forragem colhida mais jovem com alta proporção de folhas, tecidos imaturos com baixas 

concentrações das frações fibrosas e alta digestibilidade, o que tem efeito positivo sobre o consumo de forragem 

e o desempenho dos animais. O intervalo entre desfolhas também tem efeito sobre os componentes da estrutura 

do dossel, tais como o índice de área foliar, que é uma importante característica na determinação da 

interceptação da radiação solar pelo dossel, do potencial fotossintético da cultura, e da produção de forragem 

(Hodgson et al, 1977; Saldivar et al, 1990; Van Soest et al, 1991; Viana et al, 2000). 

A intensidade de desfolhação é outro fator determinante do vigor de rebrotação e da produtividade de 

um dossel forrageiro. A imposição de níveis de intensidade de desfolhação pela altura do resíduo pós pastejo ou 

pós colheita, é feita com base na necessidade de preservação de área foliar, pontos de crescimento, ou reservas 

orgânicas a partir de exigências específicas da espécie e de objetivos do manejador. Assim, a proporção da 

vegetação que é removida por corte mecânico ou pastejo normalmente determina o ritmo de crescimento 

subsequente da cultura (taxa de acúmulo) imediatamente após a colheita (Da Silva e Pedreira, 1997). Diferentes 

regimes de desfolha podem favorecer ou prejudicar a taxa de reconstituição de novos tecidos, afetando a 
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restauração do balanço energético e impactando o novo crescimento (Ward e Blaser, 1961; Gomide, 1973; 

Jacques, 1973; Lemaire e Chapman, 1996; Le Dily et al, 2001). 

Assim, arecuperação das plantas após a desfolha pode afetar diretamente a produção do pasto e o 

valor nutritivo da forragem ofertada aos animais. O valor nutritivo do amendoim forrageiro é considerado alto, 

sendo descrito por alguns autores como similar ao da alfafa em teores e coeficientes de digestibilidade aparente 

de alguns nutrientes (Gelaye et al, 1990; Lieb et al, 1993; Ladeira et al, 2002). Conforme Carulla et al. (1991) 

folhas de A. pintoi podem apresentar teores de PB de 220 g kg-1 e digestibilidade in vitro da matéria seca 

(DIVMS) de 670 g kg-1. Os mesmos autores também destacaram não haver diferenças significativas na DIVMS 

tanto de folhas como de caules, nas estações das águas e da seca, caracterizando o potencial nutritivo do A. pintoi 

na produção animal. 

Em trabalho com competição de cultivares de A. pintoi no período das águas em Piracicaba, SP, 

Ferreira (2014) identificou respostas mais promissoras para genótipos colhidos com frequência maior (28 dias 

entre colheitas) quando comparado a frequências menores (42 dias entre colheitas), ambos a 10 cm do solo. 

Maiores valores de produtividade (5,8 Mg MS ha-1), taxa de acúmulo diário (52,0 kg MS ha-1 dia-1), índice de 

área foliar residual (1,8) e concentração de PB (253 g kg-1) foram encontrados para o intervalo entre cortes de 28 

dias. Para a digestibilidade in vitro da matéria orgânica (DIVMO) não houveram diferenças entre tratamentos, 

sendo o valor médio de 670 g kg-1 observado para as frequências de corte e, 677 g kg-1 e para os cultivares 

avaliados. Dentre todos os cultivares o autor considerou o A. pintoi cultivar Belmonte como o genótipo de maior 

potencial em função de suas características estruturais e nutricionais, além de sua melhor adaptabilidade às 

condições ambientais da localidade do estudo.  

Os resultados de Ferreira (2014), corroboraram a literatura acerca da influência da maturidade da 

planta sobre a diminuição de seu valor nutritivo (Raymond, 1969; Hodgson, 1990; Van Soest, 1994) e, sobre a 

importância da manutenção de IAF residual mínimo, suficiente à recomposição da parte aérea após o corte ou 

pastejo, reduzindo a dependência de compostos de reserva (Da Silva et al, 2010). 

Lascano (1994) revisou a literatura sobre a utilização do amendoim forrageiro sob diferentes 

frequências e métodos de pastejo. O autor destacou que o valor nutritivo do A. pintoi é maior que o da maioria 

das leguminosas forrageiras tropicais, com variações entre 130 a 220 g kg-1 PB em folhas e DIVMS de 600 a 670 

g kg-1. Uma característica importante descrita por Carulla et al. (1991) e Lascano e Thomas (1988), é a pequena 

diferença entre a DIVMS de folhas e de estolões, tanto na época das águas quanto na seca.  

Apesar da importância da frequência e da intensidade de desfolhação no manejo do A. pintoi, Santos 

(2012) destacou que a quantidade de informações envolvendo múltiplos genótipos em ambientes variáveis ainda 

são escassas na literatura. Especialmente em relação à região Sudeste do Brasil, pouco se sabe sobre o 

desempenho relativo dos diferentes cultivares comerciais disponíveis no mercado, no que se refere a aspectos de 

produtividade e valor nutritivo da forragem. As avaliações do potencial produtivo de diferentes genótipos de 

amendoim forrageiro ainda se encontram, em sua grande maioria, geradas nas condições da região Norte do país, 

principalmente no Estado do Acre (Wendling et al, 1999; Carneiro et al, 2000; Valentim et al, 2001; Cavali et al, 

2002; Valentim et al, 2003; Andrade et al, 2004; Assis et al, 2008; Assis, 2011; Santos, 2012; Assis et al, 2013b; 

Silva et al, 2013).  
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2.4. Arachis pintoi: formas de utilização e manejos 

O A. pintoi tem sido utilizado em sistemas de produção de ruminantes, seja em consórcio com 

gramíneas ou como bancos de proteína. Sua utilização aumenta a fertilidade do solo e capacidade de suporte dos 

pastos, melhorando a qualidade da forragem consumida. Além dos ruminantes, equinos, coelhos, suínos e aves 

também são algumas espécies domésticas que utilizam eficientemente o amendoim forrageiro como componente 

da dieta, visto que esta forragem não apresenta fatores antinutricionais em níveis críticos que possam afetar seu 

consumo e utilização (Both, 2003; Victor et al, 2007; Ramos et al, 2010; CEPLAC, 2017).  

O amendoim forrageiro, assim como outras leguminosas, está presente em grande parte das regiões 

brasileiras, demonstrando sua adaptação a diversas condições edafoclimáticas (Vilela, 2011). Além de uma 

espécie forrageira adaptável, o A. pintoi também é versátil, sendo capaz de ir além da utilização como um 

volumoso para consumo de animais em pastejo. Métodos de conservação tem permitido explorar seu potencial 

tanto sob a forma de silagem quanto sob a forma de feno (Ferreira et al, 2012).  

A silagem de amendoim forrageiro, seja exclusiva ou associada a uma gramínea como um aditivo, 

pode melhorar o valor nutritivo da silagem, promovendo maior preservação dos nutrientes e melhoria nos 

parâmetros fermentativos da silagem. Isso está relacionado com o elevado teor proteico, baixo teor de fibras e 

menores concentrações de nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDA), além do aumento da população de 

bactérias ácido láticas e redução concomitante do pH e da concentração de amônia em relação à silagens sem a 

inclusão do A. pintoi (Paulino et al, 2009; Rosa, 2014; Carvalho et al, 2016).  

Em trabalho desenvolvido por Staples e Emanuele (1988) com o uso de silagem de Arachis sp., os 

autores relataram que a produção de leite corrigida para 4% de gordura aumentou de 700 g dia-1 para animais 

com nível de substituição parcial (40%) de silagem de milho por silagem de amendoim forrageiro. Contudo, a 

substituição total (100%) entre as silagens resultou em menor desempenho produtivo dos animais, embora a 

análise econômica tenha demonstrado maior rentabilidade desta dieta. 

A literatura ainda carece de mais informações técnicas sobre conservação do amendoim forrageiro por 

meio da fermentação anaeróbica, sua utilização e desempenho animal (Ludwig et al, 2010). 

O gênero Arachis spp. também apresenta grande potencial de uso sob a forma de feno, tanto para 

animais estabulados como para animais a campo com suplementação volumosa. Produtividades na produção de 

feno atingiram valores de 8,4 Mg MS ha-1 como média de cinco estações de crescimento, com 146 g kg-1 e 666 g 

kg-1 de PB e DIVMO (Prine et al, 1981). O feno de Arachis spp. também pode ser considerado como uma 

excelente opção, pois além das características de produtividade na fenação, ele se destaca por apresentar alta 

concentração de minerais (230,72 kg N ha-1; 29,12 kg P ha-1; 140,0 kg K ha-1; 146,72 kg Ca ha-1; 48,16 kg Mg 

ha-1) e grande aceitação pelos animais (Prine, 1973; Tiharuhondi, 1974 apud Prine et al, 1981).  

Ladeira et al. (2002), Fernandes et al. (2011) e Schnaider et al. (2014) destacaram o valor nutritivo do 

feno de A. pintoi para ruminantes, sendo possível observar coeficientes de digestibilidade aparente da MS de 

64,4 g kg-1 e da PB de 70 g kg-1. Tais considerações permitiram aos autores recomendar a utilização do feno de 

A. pintoi na alimentação animal, pois o mesmo detém de características suficientes para o atendimento do 

potencial de produção dos animais. 

Em regiões além do trópico úmido, o A. pintoi vem sendo manejado intensivamente, sob pastejo na 

época das águas, de modo a reduzir a suplementação concentrada na dieta dos animais. Contudo, para regiões em 

que a época seca é bem definida, essa forragem não tem apresentado desempenho produtivo suficiente para a 
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manutenção de animais em pastejo nem em cultivos solteiros nem consorciados, pois pastejos intensos no final 

das águas não permitem acúmulo de forragem para época seca (Argel e Villarreal, 1998; Barcellos et al, 2008). 

A reduzida taxa de acúmulo do amendoim forrageiro ao início da estação seca segue os padrões comuns a muitas 

outras espécies forrageiras. A diminuição de temperaturas e do fotoperíodo e o estresse hídrico, reduzem a taxa 

de fotossíntese, aumentando as taxas de senescência de seus componentes morfológicos e, consequentemente, 

reduzindo a produção de forragem (Upadhyay et al, 2011; Duarte et al, 2013). 

No Sul do Brasil, onde ocorrem chuvas no outono e no inverno, o estresse hídrico aparenta não 

exercer tamanho efeito sobre o desempenho produtivo do A. pintoi, que é utilizado de forma estratégica. Neste 

aspecto, o amendoim forrageiro tem sido manejado por meio de diferimento ao final da época das águas e sendo 

utilizado ao início da época seca. Este manejo permite as forrageiras de inverno tenham tempo para se 

estabelecerem vigorosamente, equilibrando o balanço forrageiro e suportando novos pastejos (Perez, 2004; Perez 

et al, 2010). 

Sobre o manejo de A. pintoi, ainda existe a necessidade de mais investigações detalhadas, tanto em 

consórcios como em monocultivos. Manejos baseados em altura de dossel como indicador do momento da 

desfolhação seguem a premissa apresentada por Hodgson (1990), em que esta variável apresenta maior relação 

com as respostas das plantas e animais quando comparada a outras variáveis, tal como a massa de forragem e o 

índice de área foliar. Por outro lado, trabalhos desenvolvidos sob manejo do A. pintoi de acordo com o conceito 

de interceptação luminosa (IL) de 95%, convencionalmente estabelecido para forragens de clima temperado e 

algumas gramíneas tropicais, não geraram recomendações consistentes de manejo 

Segundo Carvalho (2014) e Silva (2014), em trabalho com A. pintoi cultivar Belmonte, a 

interceptação de 95% da luz incidente no dossel ocorreu entre as alturas de 10 e 15 cm. No entanto, os mesmos 

autores puderam observar maiores taxas de acúmulo e produtividade de forragem em alturas de 15 e 20 cm que 

correspondeu a IL média de 98,9% e 99,6% respectivamente.  

Em estudo com monocultivo do cultivar Amarillo com diferentes níveis de sombreamentos artificiais 

(0, 50, 70%) houve variação, mesmo em ambientes sombreados, das alturas em que a IL atingia 95% (Gobbi et 

al, 2009). As alturas variaram no pré corte entre 9 e 13 cm, do ambiente menos sombreado ao mais sombreado. 

Segundo os autores isso mostra que o cultivar Amarillo deve ser manejado mais alto em ambientes sombreados, 

embora com a IL de 95% em um ambiente sombreado, maiores alturas podem corresponder a menores 

produtividades do A. pintoi.  

Brunetti et al. (2016) estudaram o cultivar Belmonte manejado com base na IL. Maiores proporções 

de folhas na forragem foram obtidas com entrada na IL de 95%. Contudo, maiores taxas de acúmulo de forragem 

foram observadas quando a IL superou 95%, o que poderia indicar possibilidade maior consumo de forragem 

pelos animais sob estes níveis de interceptação, o que resultaria, segundo os autores, em alturas pré pastejo de 

aproximadamente 18,0 cm (Brunetti, 2016; Brunetti et al, 2016). 

A produtividade do A. pintoi em monocultivo pode atingir valores superiores a 30 Mg MS ha-1 ano-1 

se manejado com intervalos entre cortes de 14 ou 21 dias e resíduos variando entre 5 e 10 cm (Wending et al., 

1999). Cavali et al. (2002) mediram melhores respostas produtivas (4,2 Mg MS ha-1) quando o A. pintoi 

permaneceu a 5 cm, sem que houvesse perda de persistência nos estandes. 

Em condições de consórcio, o amendoim forrageiro incrementa a biomassa total de forragem ao longo 

da primavera-verão em aproximadamente 17,71% quando comparado a produção da gramínea em monocultivo 
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(Hanisch et al, 2016), contribuindo, além do alto valor nutritivo, também com aumento expressivo em 

desempenho animal nos pastos consorciados (Ramos et al, 2010).  

Andrade et al. (2006) estudaram o capim Massai consorciado com o A. pintoi (Ac 01) e 

recomendaram alturas pré pastejo máximas de 65-70 cm para manutenção da produtividade do estande. Em 

consórcio com a espécie Cynodon nlemfuensis Vanderyst, Andrade et al. (2015) sugeriram o pastejo rotativo 

com altura de entrada entre 40 e 60 cm na estação chuvosa e, 35 a 40 cm na estação seca. No caso da forragem 

Brachiaria brizantha cv. Marandu associado ao A. pintoi cultivar Mandobi, Andrade et al. (2012), 

recomendaram manejos em que a altura de pré pastejo atinja no máximo 45 cm preservando estabilidade do 

consórcio. 

Nota-se, portanto, que as recomendações de manejo do A. pintoi são variáveis, conforme o ambiente 

(local e época do ano). Recomendações mais detalhadas podem permitir melhores desempenhos produtivos de 

pastos e animais, sejam em monocultivos ou em consórcios, trazendo mais interesse e maior adoção no uso do A. 

pintoi. Conforme sugerido por Brunetti et al. (2016), investigações mais detalhadas sobre o manejo adequado ao 

amendoim forrageiro ainda são necessárias. 

 

2.5. Hipótese 

Existem combinações genótipo-manejo que resultam em alta produtividade de forragem de Arachis 

pintoi, com alto valor nutritivo, nas condições subtropicais de Piracicaba, SP.  

 

2.6. Objetivo Geral 

Descrever e explicar respostas produtivas, morfofisiológicas e qualitativas de quatro cultivares 

comerciais de A. pintoi Krapov. & Greg., sob quatro manejos de colheita ao longo da estação de crescimento. 

 

2.6.1. Objetivos Específicos 

Caracterizar os cultivares Alqueire-1, Amarillo, Belmonte e BRS Mandobi de A. pintoi, sob duas 

intensidades de desfolhação e duas frequências de colheita ao longo da estação de crescimento de dois anos 

consecutivos, quanto à produção total de forragem, composição morfológica, estrutura do dossel, taxas de 

fotossíntese de folha e dossel, compostos orgânicos de reserva e valor nutritivo da forragem colhida.  
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3. CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS DE GENÓTIPOS DE Arachis 

pintoi (KRAPOV. & GREG.) EM RESPOSTA A ESTRATÉGIAS DE 

MANEJO VARIÁVEIS 

Resumo 

A intensificação da produção animal em pastagem possibilita o aumento da participação 

de leguminosas forrageiras no sistema. No entanto, ainda há um limitado entendimento das 

respostas destas plantas quando submetidas a manejos mais intensificados. Este trabalho teve 

como objetivo explicar as variações em respostas produtivas, estruturais e nutritivas de quatro 

cultivares comerciais de Arachis pintoi em função de manejos de colheita variáveis. Analisaram-se 

os cultivares Alqueire-1, Amarillo, Belmonte e BRS Mandobi sob quatro manejos de colheita: dois 

intervalos (28 e 35 dias) associados a duas intensidades de desfolha (5 e 10 cm). Determinou-se a 

produtividade total, composição morfológica, interceptação luminosa, índice de área foliar, 

composição química e digestibilidade da forragem. O cultivar Belmonte apresentou produtividade 

de 5,9 Mg MS ha-1 estação-1 nos diferentes manejos adotados, sendo o maior desempenho 

produtivo em relação aos outros cultivares testados. Além disso, o perfil nutricional do cultivar 

Belmonte apresentou maior potencial em função da alta concentração de PB (277 g kg-1 MS) e 

DIVMO (717 g kg-1 MS) em relação a Alqueire-1 e Amarillo e concentrações de FDN (366 g kg-

1 MS) intermediárias comparativamente aos três cultivares. Menores produções de folíolos, 

pecíolos e estolões foram obtidos para o cultivar Amarillo. Em geral, o intervalo de 28 dias com 

intensidade de desfolha de 5 cm, confere maiores produtividade total aos cultivares de A. pintoi. 

Plantas invasoras são mais evidentes em dosséis manejados na intensidade de desfolha de 5 cm. Os 

manejos adotados não afetam a composição química e a DIVMO dos cultivares. 

Palavras-chave: Amendoim forrageiro; Cultivares; Intervalo entre desfolha; Intensidade de 

desfolha; Leguminosa forrageira 

 

Abstract 

Intensification of animal production on pasture makes may be achieved with increase the 

participation of forage legumes in the system. However, there is still limited understanding of the 

responses of these plants when subjected to intensive management. The aim of this work was to 

explain the variations in productive, structural and nutritive responses of four commercial Arachis 

pintoi cultivars in response to harvest management. Commercial cultivars Alqueire-1, Amarillo, 

Belmonte and BRS Mandobi were studied under four harvest managements: two intervals (28 and 

35 days) combined with two harvest intensities (5 and 10 cm). The total productivity, 

morphological composition, light interception, leaf area index, chemical composition and forage 

digestibility were measured. Belmonte had productivity of 5.9 Mg DM ha-1 season-1 in the 

different managements, being the most productive of all four cultivars. In addition, the nutritional 

profile of Belmonte is very promising due to the high concentration of CP (277 g kg-1 DM) and 

IVOMD (717 g kg-1 DM) in relation to Alqueire-1 and Amarillo and concentrations of NDF (366 g 

kg-1 DM) compared to the three cultivars. Smaller yields of leaflets, petioles and stolons were 

obtained for Amarillo. In general, the 28 day interval with harvest intensity of 5 cm gives higher 

total productivity to A. pintoi cultivars. Weeds are more evident in canopies managed at the 

intensity of defoliation of 5 cm. The managements adopted did not affect the chemical 

composition and IVOMD of the cultivars 

Keywords: Perennial peanut; Cultivars; Harvest intervals; Hharvest intensity; Forage legume  
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3.1. Introdução 

As pastagens apresentam grande importância na pecuária brasileira, constituindo a forma mais ampla, 

econômica e prática de se produzir alimentos para animais de produção, possibilitando ao sistema maior 

sustentabilidade (Millen et al, 2011; Dias-Filho, 2014). 

A intensificação dos sistemas de produção animal em condições pastoris é tida como uma alternativa 

de exploração sustentável, do qual se reduz a pressão sobre a abertura de novas áreas, sem contudo, diminuir os 

ganhos em produtividade. Neste aspecto, uma opção ao aumento do desempenho animal em pastagens apresenta-

se por meio da inclusão de leguminosas forrageiras ao sistema, seja através de consórcios com gramíneas ou 

mesmo em cultivos exclusivos. Essa adoção, além de sustentável, também se caracteriza como uma alternativa 

economicamente promissora, representada como uma tecnologia poupadora de insumos.  

Entre as leguminosas tropicais avaliadas no Brasil, nenhuma tem apresentado grande persistência, 

valor nutritivo, produtividade e sucesso como vem sendo observado entre os cultivares de Arachis pintoi (Valls e 

Simpson, 1994; Simeão et al, 2016). Estes materiais caracterizam-se por apresentarem hábito de crescimento 

estolonífero, enraizamento nos nós, raízes profundas e grande número de pontos de crescimento, características 

dos quais lhes conferem alta tolerância ao pisoteio e à desfolhação intensa (Valls e Simpson, 1994; Pizarro e 

Rincón, 1994). 

Embora haja um portfólio de cultivares de amendoim forrageiro disponíveis há algum tempo no 

mercado brasileiro, estudos comparativos de desempenho desses materiais não são abrangentes, especialmente 

no que tange a diferenças varietais de potencial produtivo e nutricional em diferentes condições de estratégias de 

colheita. A carência de documentação sobre estas informações compromete a escolha de cultivares mais 

adequados a condições e regiões específicas existentes no Brasil. 

Estratégias de colheita afetam as respostas quantitativas e qualitativas da forragem de forma marcante 

e particular a cada genótipo. Desfolhações mais frequentes resultam em forragens colhidas mais jovens, 

contendo alta proporção de folhas, baixos teores de fibra e alta digestibilidade, o que tem efeito positivo sobre o 

consumo e o desempenho dos animais. A determinação do intervalo entre colheitas também afetam a estrutura 

do dossel, variando as razões entre folhas e caules, densidades volumétricas do pasto e o índice de área foliar, 

este último considerado como uma importante característica na determinação da interceptação da radiação solar, 

do potencial fotossintético do estande, da rebrotação pós desfolhação e da produção de forragem (Hodgson et al., 

1977; Saldivar et al, 1990; Van Soest et al, 1991; Viana et al, 2000). 

A intensidade em que a forragem é removida pode ser considerado outro fator determinante do vigor 

de rebrotação e da produtividade de um pasto. A imposição de níveis de desfolhações por meio da altura do 

resíduo pós-pastejo ou pós-colheita é feita com base na necessidade de preservação de área foliar, pontos de 

crescimento e reservas orgânicas a partir de exigências específicas da espécie em uso. Estes fatores são 

determinantes no processo de recuperação de uma planta forrageira após a desfolha, pois determinam seu ritmo 

de crescimento imediatamente após sua colheita (Ward e Blaser, 1961; Gomide, 1973).  

Face à compreensão da importância dos intervalos e da intensidade de desfolhações como ferramentas 

de manejo, destaca-se que para o A. pintoi poucas são as informações na literatura envolvendo múltiplos 

genótipos em ambientes variáveis. Especificamente na região Sudeste do país, pouco se sabe sobre o 

desempenho agronômico, no que tange a produtividade e valor nutritivo, de cultivares comerciais disponíveis no 

mercado nacional. 
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Desta forma, o objetivo deste estudo foi descrever e explicar variações em respostas produtivas, 

estruturais e nutritivas de quatro cultivares comerciais de A. pintoi (Krap. e Greg.), em função de quatro manejos 

de colheita ao longo de duas estações de crescimento. 

 

3.2. Material e Métodos 

3.2.1. Descrição do local, tratamentos e delineamento experimental 

O experimento foi conduzido em área pertencente a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

da Universidade de São Paulo, localizada no município de Piracicaba – SP. A área experimental (Figura 1) 

apresentava área total de 0,11 ha e uma altitude média de 519,0 m em relação ao nível do mar, encontrando-se 

sob as coordenadas geográficas 22°42'19.17" Sul e 47°38'28.07" Oeste. 

 

 

Figura 1. Vista da área experimental 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O clima de Piracicaba é, de acordo com a classificação de Köppen-Geiger, do tipo Cwa, mesotérmico 

úmido subtropical de inverno seco (Cervellini et al, 1973). Os dados climáticos referentes ao período 

experimental foram obtidos no posto meteorológico do Departamento de Ciências Exatas da ESALQ, distante 

cerca de 1,8 km da área experimental (Tabela 1).  

 



36 
 

Tabela 1. Variáveis climáticas ao longo do período experimental e média histórica (1917-2016) 

Variável climática Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. 

   
(2014/2015) 

    

Temperatura máxima (°C) 30,7 32,5 33,7 32,2 30,1 29,7 26,3 26,5 

Temperatura mínima (°C) 19,1 20,5 21,6 20,9 19,9 17,5 14,9 13,7 

Temperatura média (°C) 24,9 26,5 27,7 26,5 25,0 23,6 20,6 20,1 

Pluviosidade (mm) 159,0 256,9 104,1 248,2 134,3 12,8 86,7 3,8 

   
(2015/2016) 

    

Temperatura máxima (°C) 30,5 32,5 31,9 31,5 30,5 31,3 25,2 23,8 

Temperatura mínima (°C) 20,7 21,7 21,2 20,9 19,6 17,9 13,8 11,0 

Temperatura média (°C) 25,6 27,1 26,6 26,2 25,0 24,6 19,5 17,4 

Pluviosidade (mm) 251,5 246,8 8,6 6,8 4,1 0,2 3,4 5,7 

   
(1917/2016) 

    

Temperatura máxima (°C) 34,9 34,5 34,3 34,3 33,6 32,3 30,3 29,5 

Temperatura mínima (°C) 12,1 14,1 15,4 16,0 14,6 10,6 6,7 4,5 

Temperatura média (°C) 23,5 24,3 24,9 25,1 24,1 21,4 18,5 17,0 

Pluviosidade (mm) 132,5 199,8 229,2 180,5 142,1 65,8 54,5 44,9 

 

O solo da área experimental foi classificado como Nitossolo Vermelho Eutroférrico típico 

(EMBRAPA, 2006). Para a avaliação de sua fertilidade foram realizados amostragens de solo, no período 

antecedente ao início do experimento, em profundidades de 0-20 cm. As médias das características químicas do 

solo foram: pH (0,01 mol L-1 CaCl2) = 4,9; matéria orgânica (MO) = 32,0 g dm-3; P (método resina trocadora de 

íons) = 50,0 mg dm-3; K = 2,2 mmolc dm-3; Ca = 49,0 mmolc dm-3; Mg = 14,0 mmolc dm-3; H+Al = 58,0 mmolc 

dm-3; soma de bases (SB) = 65,2 mmolc dm-3; capacidade de troca de cátions (CTC) = 123,2 mmolc dm-3; 

saturação por bases (V) = 53,0%. 

A implantação da área experimental teve início em 9 de março de 2011, sendo o material de estudo 

propagado por meio de mudas cedidas pela EMBRAPA-AC. Após o plantio, foram realizadas irrigações para 

garantir umidade do solo suficiente ao estabelecimento do estande. Plantas invasoras foram retiradas da área por 

meio de capina manual, tendo como objetivo reduzir o efeito de competição por recursos limitantes ao 

crescimento (e.g., água, luz e nutrientes) e melhorar propagação do material de estudo.  

Ao longo do verão agrostológico de 2012/2013 foi realizado na área um experimento em parcelas cujo 

o objetivo foi a avaliação do desempenho agronômico, características morfofisiológicas e do valor nutritivo do 

amendoim forrageiro. Ao início do ano de 2014 as parcelas foram novamente condicionadas aos tratos culturais 

para a manutenção do estande forrageiro e, ao início do mês de setembro de 2014 foram estabelecidas e mantidas 

as condições alvo dos tratamentos deste estudo até o início do período experimental. 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado com arranjo em parcelas 

subdivididas. À parcela foram alocados as combinações entre cultivares de A. pintoi (Alqueire-1, Amarillo, 

Belmonte e Mandobi) e intervalos entre cortes (28 e 35 dias) em um fatorial 4 x 2. À subparcela foi designado o 

fator intensidade de desfolhação, na forma de duas alturas de resíduo (5 e 10 cm). O experimento contou com 3 

repetições, totalizando 48 unidades experimentais (subparcelas de 9 m2). 
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O período experimental foi de 11/12/2014 a 04/06/2015 (verão agrostológico 2014/2015) e de 

11/11/2015 a 28/04/2016 (verão agrostológico 2015/2016). O critério de determinação para o encerramento do 

período experimental de cada ano foi a redução do ritmo de crescimento da leguminosa até o momento próximo 

a sua estagnação. Ao término do primeiro verão agrostológico de avaliações, manteve-se na área, assim como o 

período antecedente ao início do experimento, a capina manual com o objetivo de manutenção das unidades 

experimentais sem que houvesse infestações por plantas invasoras. Paralelamente, as condições alvo dos 

tratamentos foram mantidas até o início do segundo verão agrostológico. 

 

3.2.2. Variáveis resposta 

3.2.2.1. Produtividade de forragem e composição morfológica 

A massa de forragem das unidades experimentais foram mensuradas ao final de cada período de 

rebrotação, determinado pelo intervalo entre cortes imposto (28 e 35 dias). Foram coletados duas amostras em 

cada unidade experimental, sendo a forragem amostrada no interior de uma moldura metálica de 0,25 m² com o 

auxílio de uma máquina de tosquia. A coleta foi realizada à altura de resíduo correspondente ao respectivo 

tratamento de intensidade de desfolhação (5 e 10 cm). A massa coletada correspondeu ao acúmulo de forragem 

desde a colheita anterior, uma vez que a altura do resíduo foi a mesma em cada unidade experimental ao longo 

de todo o experimento. 

A forragem proveniente da primeira amostragem na unidade experimental foi levada fresca ao 

laboratório e separada nas frações folíolos, pecíolos, estolões, material morto e invasoras. Após a separação, 

todos os componentes foram secos em estufa de circulação forçada de ar a 60°C até atingirem peso constante. 

Com base nas frações obtidas após a desidratação parcial foram determinados a matéria seca, a massa seca e a 

participação percentual das frações na composição total da amostra. 

A forragem proveniente da segunda amostragem na unidade experimental foi pesada fresca no campo 

a fim de se obter o valor de massa de matéria verde, em seguida a amostra foi levada para secagem em estufa de 

circulação forçada de ar a 60°C até atingir peso constante. Por intermédio da massa parcialmente desidratada da 

amostra foi determinado a produtividade média das estações de crescimento (Mg MS ha-1 estação-1) 

correspondente a cada tratamento. Posteriormente as amostras foram moídas em moinho tipo Wiley com peneira 

de abertura 1 mm. 

Após a coleta das duas amostras por unidade experimental, as subparcelas foram completamente 

uniformizadas à altura correspondente ao seu respectivo tratamento, usando-se uma motossegadora de barra. O 

material excedente após o corte foi removido da unidade experimental por meio de ancinho. 

 

3.2.2.2. Altura do dossel 

A altura do dossel foi medida no momento seguinte a uniformização da unidade experimental, para 

isto utilizou-se um bastão graduado e uma transparência de acetato com área de 0,12 m2. Foram realizadas 10 

mensurações em cada unidade experimental e calculada a altura média e o desvio padrão antes de cada corte. A 
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avaliação das alturas após a uniformização das unidades experimentais teve o objetivo de assegurar a correta 

manutenção da intensidade de desfolha correspondente ao tratamento, não sendo considerada uma variável 

resposta. Os pontos de amostragem para altura foram escolhidos de maneira sistemática, de modo a representar a 

condição média do dossel na unidade experimental. 

 

3.2.2.3. Índice de área foliar e interceptação luminosa 

Antes e após cada colheita de forragem, a estrutura do dossel foi caracterizada por meio de um 

analisador de dossel modelo LAI-2000 (Li-Cor, Lincoln, Nebraska, EUA) para as variáveis índice de área foliar 

(IAF) não destrutivo e interceptação luminosa (IL). Em cada unidade experimental realizaram-se 10 

amostragens, sendo estas realizadas em duas séries de cinco medições intercaladas com duas medições de 

referência no topo do dossel. Os pontos de amostragem para IL foram escolhidos de maneira sistemática com o 

objetivo de representar a condição média do dossel na subparcela. As avaliações foram realizadas em momentos 

de predominância de radiação difusa, seguindo as considerações de utilização do aparelho (Welles e Norman, 

1991). 

 

3.2.2.4. Composição química e digestibilidade 

 As amostras de forragem moídas foram analisadas para as concentrações de proteína bruta (PB), fibra 

em detergente neutro (FDN) e digestibilidade in vitro da matéria orgânica (DIVMO).  Para a determinação de 

PB, o teor de N na amostra foi determinado por meio método de micro Kjeldahl (Gallaher et al, 1975), sendo o N 

total da digesta medido por colorimetria semi-automatizada (Hambleton, 1977) e as concentrações de PB 

calculadas multiplicando-se o N total por 6,25. A análise de FDN foi realizada utilizando equipamento Ankom 

Fiber Analyzer por meio da técnica A2000 Filter Bag Technique - Method 13 (ANKOM Technology 

Corporation, Macedon, NY) (ANKOM, 2014). A determinação da DIVMO foi obtida por meio da técnica two-

stage de Tilley e Terry (1963) modificada por Moore e Mott (1974).  

 

3.2.3. Método estatístico 

A análise estatística dos dados foi realizada utilizando-se o PROC MIXED do pacote estatístico SAS® 

(Statistical Analysis System), (LITTEL et al., 2006). Na escolha da matriz de variância e covariância foi utilizada 

o Critério de Informação de Akaike (Wolfinger e Oconnell, 1993). Os efeitos de genótipo, intervalo entre cortes, 

intensidade de desfolhação e suas interações foram considerados efeitos fixos e, efeitos de verões agrostológicos 

foram considerados como efeito aleatório (Littel et al., 2006). As médias dos tratamentos foram estimadas 

utilizando-se o “LSMEANS” e a comparação entre elas realizada por meio da probabilidade da diferença 

(“PDIFF”), usando o teste Tukey e um nível de significância de 5%. 
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3.3. Resultados 

3.3.1. Produtividade de forragem 

A produtividade média de forragem na estação de produção (verão agrostológico) apresentou efeitos 

de interações duplas entre os fatores cultivar e intervalo entre desfolha (P=0,040), cultivar e intensidade de 

desfolha(P=0,027), e intervalo de desfolha e intensidade de desfolha (P=0,017). 

A avaliação de cultivares sob manejos com intervalos entre desfolhas com 28 dias permitiu maior 

(P<0,05) produtividade média na estação de produção do cultivar Belmonte em relação aos demais materiais 

estudados (Tabela 2). Quando manejado a intervalos de 35 dias entre desfolhações sucessivas, o cultivar 

Belmonte se apresentou quantitativamente superior (P<0,05) aos demais materiais. Em ambos os intervalos entre 

cortes o cultivar Amarillo apresentou o menor (P<0,05) desempenho produtivo entre as leguminosas avaliadas, 

sendo 42,28% e 54,15% inferior ao cultivar Belmonte nos intervalos de desfolhações de 28 dias e 35 dias 

respectivamente. 

Avaliações individuais de cada cultivar identificaram que apenas o material BRS Mandobi apresentou 

aumento (P<0,05) na produtividade média com o incremento dos dias entre as desfolhações, sendo produzido 

15,49% mais massa por unidade de área em intervalos de 35 dias comparativamente a 28 dias. 

  

Tabela 2. Produtividade de cultivares de A. pintoi sob intervalos entre desfolhas variáveis  

Intervalo entre desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

 ------------------------ Mg MS ha-1 estação-1 ------------------------ 

28 dias 4,59bA 3,29cA 5,70aA 3,98bcB 

35 dias 5,15bA 2,82cA 6,15aA 4,71bA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

O manejo de intensidade de desfolha com altura do resíduo a 5 cm acima do nível do solo possibilitou 

identificar maior (P<0,05) produtividade média na estação de produção do cultivar Belmonte em relação aos 

demais materiais estudados (Tabela 3). Em manejos com altura do resíduo superior (10 cm) a produtividade 

média de cultivares Alqueire-1 e Belmonte foram maiores (P<0,05) aos cultivares BRS Mandobi e Amarillo, 

sendo Alqueire-1 e Belmonte superiores em mais de 1,13 Mg MS ha-1 aos outros materiais. 

As avaliações individuais de cada cultivar evidenciaram que as intensidades de desfolha não afetam 

(P>0,05) a produtividade média do cultivar Alqueire-1. Já para os cultivares Amarillo, Belmonte e BRS 

Mandobi a intensidade de desfolha de 5 cm de altura do resíduo, quando comparado a 10 cm, promove maior 

(P<0,05) produtividade média individualmente a cada um desses cultivares. 
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Tabela 3. Produtividade de cultivares de A. pintoi sob intensidades de desfolhas variáveis 

Intensidade de desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

 ------------------------ Mg MS ha-1 estação-1 ------------------------ 

5 cm 4,95bA 4,03cA 6,31aA 5,04bA 

10 cm 4,79aA 2,08cB 5,55aB 3,66bB 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

O amendoim forrageiro, quando manejado em uma intensidade de desfolha com 5 cm de altura de 

resíduo não apresentou diferença significativa (P>0,05) entre os dias de intervalo entre desfolhas relativos a 

variável produtividade (Tabela 4). Contudo, quando manejado a uma intensidade de desfolha de 10 cm de altura 

de resíduo, o maior intervalo entre desfolhações (35 dias) apresentou significativamente maior (P<0,05) 

produtividade, ou seja, 0,86 Mg MS ha-1 a mais do que o intervalo contendo 28 dias. 

A observação individual dentro dos intervalos entre desfolhas identificou, tanto para 28 dias como 

para 35 dias, que intensidade de desfolha maior, ou seja, com resíduo de 5 cm promoveram significativamente 

maiores (P<0,05) produtividades médias em comparação a resíduos de 10 cm de altura. 

 

Tabela 4. Produtividade de A. pintoi sob intervalos e intensidades de desfolhas variáveis 

Intensidade de desfolha 
Intervalo entre desfolha 

28 dias 35 dias 

 ----------------------- Mg MS ha-1 estação-1 ----------------------- 

5 cm 5,19aA 4,97aA 

10 cm 3,59bB 4,45aB 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

3.3.2. Composição morfológica 

A produtividade média de folíolos na estação de produção apresentou efeitos de interações duplas 

entre os fatores cultivar e intervalo entre desfolha (P=0,046), e cultivar e intensidade de desfolha(P=0,012). 

A análise de cultivares dentro de manejos com intervalos entre desfolhações de 28 e 35 dias 

evidenciou que em ambos, o cultivar Belmonte, apresentou significativamente maior (P<0,05) produtividade 

média de folíolos em comparação aos demais amendoins forrageiros avaliados (Tabela 5). No intervalo entre 

cortes de 28 dias o cultivar Amarillo e BRS Mandobi apresentaram menor (P<0,05) desempenho produtivo entre 

as leguminosas avaliadas. Ao passo que em manejos com intervalos de 35 dias o cultivar Amarillo caracterizou-

se com a menor produtividade de folíolos, sendo 36,46%, 53,11% e 28,52% inferior aos cultivares Alqueire-1, 

Belmonte e BRS Mandobi, respectivamente. 

Avaliações individuais de cada cultivar puderam identificar que todos apresentaram aumento (P<0,05) 

na produtividade média de folíolos com a ampliação nos dias entre as desfolhações sucessivas, sendo produzido 

mais massa de folíolos por unidade de área em intervalos de 35 dias comparativamente a 28 dias. 
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Tabela 5. Produtividade média de folíolos de cultivares de A. pintoi sob intervalos entre desfolhas variáveis 

Intervalo entre desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

 ------------------------ kg MS ha-1 desfolha-1 ------------------------ 

28 dias 703,91bB 482,66cB 950,36aB 594,31bcB 

35 dias 1022,66bA 649,80cA 1385,78aA 909,01bA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

Em manejos de intensidade de desfolha com altura do resíduo a 5 cm o cultivar Belmonte apresentou 

maior (P<0,05) produtividade média de folíolos em relação aos outros cultivares (Tabela 6). O cultivar Alqueire-

1 apresentou produtividade média de folíolos semelhante (P>0,05) aos cultivares BRS Mandobi e Amarillo 

diferindo apenas de Belmonte. Em manejos com altura do resíduo superior (10 cm) a produtividade média de 

folíolos de todos os cultivares diferiram significativamente (P<0,05) entre si, sendo o cultivar Belmonte com 

produtividade média de folíolos superior em 225,58 kg MS ha-1, 659,39 kg MS ha-1 e 483,84 kg MS ha-1 

respectivamente aos cultivares Alqueire-1, Amarillo e BRS Mandobi. 

As avaliações individuais em cada cultivar evidenciaram que as intensidades de desfolha não afetam 

(P>0,05) a produtividade média de folíolos dos cultivares Alqueire-1 e Belmonte. No entanto, para os cultivares 

Amarillo e BRS Mandobi a intensidade de desfolha de 5 cm de altura do resíduo, quando comparado a 10 cm, 

promoveu maior (P<0,05) produtividade média de folíolos. 

 

Tabela 6. Produtividade média de folíolos de cultivares de A. pintoi sob intensidades de desfolhas variáveis 

Intensidade de desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

 ------------------------ kg MS ha-1 desfolha-1 ------------------------ 

5 cm 832,60bcA 672,29cA 1216,59aA 867,61bA 

10 cm 893,97bA 460,16dB 1119,55aA 635,71cB 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

A produtividade média de pecíolos e estolões na estação de produção não apresentaram efeitos 

significativos (P>0,05) nas interações dos fatores estudados. Ambos os componentes morfológicos apresentaram 

efeito (P<0,05) separadamente para os fatores cultivar e intervalo entre desfolha. 

Conforme descrito na Tabela 7, a produtividade de pecíolos do cultivar Belmonte apresentou-se maior 

(P<0,001) comparativamente aos outros cultivares. Alqueire-1 e BRS Mandobi não diferiram entre si (P>0,05), 

enquanto o cultivar Amarillo caracterizou-se pelo menor (P<0,001) massa de pecíolos por unidade de área. 

Acerca do cultivar Amarillo, este apresentou 34,07%, 55,50% e 43,94% a menos de produtividade de pecíolo em 

relação aos cultivares Alqueire-1, Belmonte e BRS Mandobi, respectivamente. 

A produtividade média de estolão dos cultivares Alqueire-1, Belmonte e BRS Mandobi não 

apresentaram diferenças significativas (P>0,05) entre si (Tabela 7). Entretanto, o cultivar Amarillo apresentou 

menor (P=0,035) produtividade de estolão em relação ao cultivar Alqueire-1 e Belmonte, mas foi considerado 

significativamente (P>0,05) similar ao BRS Mandobi. 
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Tabela 7. Produtividade média de pecíolo e estolão de cultivares de A. pintoi 

Componentes 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

 ------------------------ kg MS ha-1 desfolha-1 ------------------------ 

Pecíolo 103,04b 67,93c 152,64a 121,17b 

Estolão 128,64a 52,60b 104,73a 87,58ab 

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

 

A produtividade média de pecíolos e estolões para o fator intervalo entre desfolha, resultou em valores 

significativamente maiores (P<0,001) para intervalos entre desfolhas de 35 dias (Tabela 8). Pecíolos obtidos de 

manejos com intervalo de 35 dias tiveram 30,15% a mais em produtividade comparativamente ao intervalo de 28 

dias. Já estolões obtidos de manejos com intervalo de 35 dias resultaram em 41,89% de produtividade a mais em 

relação ao intervalo de 28 dias. 

 

Tabela 8. Produtividade média de pecíolo e estolão de A. pintoi sob intervalos entre desfolhas variáveis 

Componentes 
Intervalo entre desfolha 

28 dias 35 dias 

 ------------------------ kg MS ha-1 desfolha-1 ------------------------ 

Pecíolo 91,46b 130,93a 

Estolão 68,65b 118,13a 

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

 

O quantitativo de plantas invasoras foi descrita como produtividade média de invasoras em cada 

evento de desfolha, sendo evidenciado efeito de intensidade de desfolha sobre este componente. A produtividade 

média foi significativamente maior (P=0,049) para invasoras sob intensidade de desfolha com a altura do resíduo 

de 5 cm (152,27 kg MS ha-1) comparativamente ao manejo com altura de resíduo de 10 cm (117,11 kg MS ha-1), 

ou seja, 23,09% superior. 

Observou-se também o efeito de interação dupla entre os fatores cultivar e intervalo entre desfolha 

(P=0,002) para a produtividade média de plantas invasoras a cada desfolha. A avaliação de cultivares sob 

manejos com intervalos entre desfolhações com 28 dias permitiu evidenciar apenas a diferença significativa 

(P<0,05) entre a produtividade média de plantas invasoras em estandes de cultivar Belmonte em relação ao 

cultivar Amarillo (Tabela 9). Onde o cultivar Belmonte apresentou menos 63,82% de plantas invasoras em 

relação ao cultivar Amarillo.  

Nos manejos com intervalos de 35 dias o cultivar Alqueire-1 apresentou maior (P<0,05) infestação 

por plantas invasoras comparado aos cultivares Amarillo e Belmonte. O cultivar BRS Mandobi apresentou 

diferença (P<0,05) apenas quando contrastado ao cultivar Belmonte. O cultivar Alqueire-1 apresentou 85,31% 

de produtividade de plantas invasoras acima do valor referente ao cultivar Belmonte e 45,42% superior ao 

cultivar Amarillo no intervalo de desfolha de 35 dias. 

Avaliações individuais de cada cultivar, identificaram que a produtividade de plantas invasoras nos 

estandes de Alqueire-1 e BRS Mandobi foi maior (P<0,05) quando o intervalo entre desfolha foi de 35 dias. 
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Contudo, tanto para o cultivar Amarillo como para o cultivar Belmonte, ambos os intervalos entre desfolha não 

diferiram (P>0,05) entre si. 

 

Tabela 9. Produtividade média de plantas invasoras em estandes de cultivares de A. pintoi sob intervalos entre desfolhas 

variáveis 

Intervalo entre desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

 ------------------------ kg MS ha-1 desfolha-1 ------------------------ 

28 dias 118,61abB 173,23aA 62,68bA 85,87abB 

35 dias 253,70aA 138,47bA 37,27cA 207,71abA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

Não houve diferença significativa (P>0,05) do componente material morto em quaisquer um dos 

fatores avaliados neste estudo.  

 

3.3.3. Índice de área foliar e interceptação luminosa 

O índice de área foliar avaliado antes (IAFpré) da colheita do A. pintoi apresentou diferença entre as 

intensidades de desfolha (P<0,001) e, efeito de interação dupla entre os fatores cultivar e intervalo entre desfolha 

(P=0,001).  

Para o efeito de intensidade de desfolha, o resíduo de 10 cm de altura acima do solo deteve 

significativamente de maior (P<0,001) IAFpré. Intensidades de 5 cm apresentaram um IAFpré de 3,44 enquanto 

manejos com 10 cm de resíduo pôde-se observar um valor de 4,27, ou seja, 19,44% superior a intensidade de 

maior remoção de forragem. 

A avaliação da interação de cultivares sob manejos com intervalos entre desfolhações de 28 dias 

indicou diferença significativa (P<0,05) entre o IAFpré do cultivar Belmonte em relação aos outros cultivares 

avaliados, sendo Belmonte superior em 12,85%, 12,09% e 18,89% aos cultivares Alqueire-1, Amarillo e BRS 

Mandobi, respectivamente (Tabela 10). Para a avaliação dos manejos com intervalos de 35 dias o cultivar 

Amarillo apresentou menor (P<0,05) IAFpré em relação a todos os materiais analisados. Já o cultivar Alqueire-1 

apresentou diferença significativa (P<0,05), além do cultivar Amarillo, também de Belmonte. 

Cada cultivar, exceto Amarillo, apresentou maior (P<0,05) IAFpré quando o intervalo de desfolha foi 

de 35 dias em relação a 28 dias. Contudo, para o cultivar Amarillo não houve diferença significativa (P>0,05) 

entre os manejos de intervalos de desfolha. 
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Tabela 10. Índice de área foliar antes da colheita de cultivares de A. pintoi sob intervalos entre desfolhas variáveis 

Intervalo entre desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

28 dias 3,46bB 3,49bA 3,97aB 3,22bB 

35 dias 4,11bA 3,64cA 4,63aA 4,30abA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

Observou-se efeito de interação dupla entre os fatores cultivar e intervalo entre desfolha (P=0,028), 

cultivar e intensidade de desfolha (P=0,004) e, intervalo entre desfolha e intensidade de desfolha (P=0,013) para 

a variável resposta índice de área foliar após a desfolha (IAFpós). 

A avaliação de cultivares sob manejos com intervalos entre desfolhações com 28 dias indicou 

diferença significativa (P<0,05) entre o IAFpós do cultivar Belmonte comparativamente aos outros cultivares 

avaliados, tendo o cultivar BRS Mandobi não diferido (P>0,05) entre os cultivares Alqueire-1 e Amarillo. Neste 

manejo (28 dias) o cultivar Belmonte apresentou-se 20,45%, 9,54% e 17,27% maior IAFpós em relação aos 

cultivares Alqueire-1, Amarillo e BRS Mandobi, respectivamente (Tabela 11).  

Para a avaliação dos manejos com intervalos de 35 dias o cultivar Alqueire-1 apresentou menor 

(P<0,05) IAFpós em relação a todos os materiais analisados. Amarillo e BRS Mandobi não apresentaram 

diferença significativa (P>0,05) entre si, porém o cultivar Belmonte apresentou maior (P<0,05) IAFpós. Em 

relação aos demais cultivares, Belmonte apresentou uma diferença superior a 15,45%. 

A avaliação de cada cultivar identificou que os diferentes intervalos entre desfolhas não apresentam 

diferença (P>0,05) no IAFpós de cultivares Belmonte e BRS Mandobi. No entanto, quando em intervalos maiores 

(35 dias), Alqueire-1 e Amarillo apresentam menores (P<0,05) IAFpós comparados a intervalos de 28 dias. 

 

Tabela 11. Índice de área foliar após a colheita de cultivares de A. pintoi sob intervalos entre desfolhas variáveis 

Intervalo entre desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

28 dias 1,75cA 1,99bA 2,20aA 1,82bcA 

35 dias 1,49cB 1,75bB 2,07aA 1,71bA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

Em manejos de intensidade de desfolha com altura do resíduo a 5 cm o cultivar Belmonte apresentou 

maior (P<0,05) IAFpós em relação aos cultivares Alqueire-1 e BRS Mandobi e, semelhante (P>0,05) ao cultivar 

Amarillo (Tabela 12). Por sua vez, BRS Mandobi foi considerado com o IAFpós semelhante (P>0,05) aos 

cultivares Alqueire-1 e Amarillo. 

Em intensidades de desfolha de 10 cm o cultivar Belmonte apresentou maior (P<0,05) IAFpós em 

relação a todos os cultivares avaliados. Cultivar Amarillo apresentou diferença significativa (P<0,05), além de 

Belmonte, também a Alqueire-1. Entretanto, BRS Mandobi foi considerado como não diferente (P>0,05) dos 

cultivares Alqueire-1 e Amarillo. 

As avaliações individuais em cada cultivar evidenciaram que as intensidades de desfolha maiores, ou 

seja, com altura de resíduo de 5 cm, promoveram menores (P<0,05) IAFpós em comparação a intensidades de 10 
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cm, sendo a diferença de 41,18% para Alqueire-1; 40,60% para Amarillo; 44,52% para Belmonte e; 41,44% para 

BRS Mandobi. 

 

Tabela 12. Índice de área foliar após a colheita de cultivares de A. pintoi sob intensidades de desfolhas variáveis 

Intensidade de desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

5 cm 1,20cB 1,39abB 1,52aB 1,30bcB 

10 cm 2,04cA 2,34bA 2,74aA 2,22bcA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

Quando manejado em uma intensidade de desfolha com 5 cm de altura de resíduo, o amendoim 

forrageiro desfolhado a cada 28 dias apresentou maior (P<0,05) IAFpós em relação ao intervalo entre desfolha de 

35 dias (Tabela 13). De forma análoga, para o manejo com intensidade de desfolha de 10 cm, o intervalo de 28 

dias promoveu maiores (P<0,05) IAFpós.  

A observação individual dentro dos intervalos entre desfolhas identificou que, tanto para 28 dias como 

para 35 dias, maiores (P<0,05) tornaram-se o IAFpós quando a intensidade de desfolha foi de 10 cm. 

 

Tabela 13. Índice de área foliar após a colheita de A. pintoi sob intervalos e intensidades de desfolhas variáveis 

Intensidade de desfolha 
Intervalo entre desfolha 

28 dias 35 dias 

5 cm 1,40aB 1,31bB 

10 cm 2,47aA 2,20bA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

A interceptação luminosa avaliada antes (ILpré) e depois (ILpós) da desfolha do A. pintoi apresentou 

efeito de interação entre os fatores cultivar e intervalo entre desfolha (P=0,005) para ILpré e (P=0,024) para ILpós. 

Houve efeito de interação entre os fatores intensidade de desfolha e intervalo entre desfolha (P=0,011) para ILpré 

e (P=0,002) para ILpós. 

A avaliação de cultivares sob manejos com intervalos entre desfolhações com 28 dias indicou 

diferença significativa (P<0,05) entre o ILpré do cultivar Belmonte em relação aos outros cultivares avaliados, 

sendo que Belmonte interceptou 3,74%, 2,85% e 4,45% a mais comparativamente aos cultivares Alqueire-1, 

Amarillo e BRS Mandobi, respectivamente (Tabela 14). Para a avaliação dos manejos com intervalos de 35 dias 

o cultivar Belmonte apresentou maior (P<0,05) ILpré em relação aos cultivares Amarillo e Alqueire-1, tendo o 

cultivar BRS Mandobi apresentado apenas diferença (P<0,05) relativa a Alqueire-1. 

A análise designada à cada cultivar indicou que para o cultivar BRS Mandobi intervalos de 35 dias 

promoveram maiores (P<0,05) interceptações de luz pelo dossel previamente ao corte. Para os cultivares 

Alqueire-1, Amarillo e Belmonte não foram observados efeito significativo (P>0,05) do intervalo entre desfolhas 

sobre a variável ILpré.  
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Tabela 14. Interceptação luminosa antes da colheita de cultivares de A. pintoi sob intervalos entre desfolhas variáveis 

Intervalo entre desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

 ----------------------------------- % ----------------------------------- 

28 dias 90,17bA 91,00bA 93,67aA 89,50bB 

35 dias 88,33cA 89,50bcA 92,00aA 91,67abA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

Quando manejado em uma intensidade de desfolha com 5 cm de altura de resíduo, o amendoim 

forrageiro não apresentou diferença significativa (P>0,05) entre os dias de intervalo entre desfolhas, em relação a 

ILpré (Tabela 15). Ao passo que o manejo por meio de uma intensidade de desfolha de 10 cm de altura de 

resíduo, o menor intervalo entre desfolhações (28 dias) apresentou-se significativamente superior (P<0,05) para a 

variável ILpré, ou seja, 1,83% maior interceptação de luz pelo dossel em relação ao intervalo contendo 35 dias. 

A observação individual dentro dos intervalos entre desfolhas identificou que, tanto para 28 dias como 

para 35 dias, intensidade de 5 cm resultou em menor (P<0,05) ILpré. 

 

Tabela 15. Interceptação luminosa antes da colheita de A. pintoi sob intervalos e intensidades de desfolhas variáveis 

Intensidade de desfolha 
Intervalo entre desfolha 

28 dias 35 dias 

 ----------------------------- % ----------------------------- 

5 cm 87,92aB 88,33aB 

10 cm 94,25aA 92,42bA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

Em manejos de intervalo entre desfolhas de 28 dias o cultivar Belmonte apresentou maior (P<0,05) 

ILpós em relação aos cultivares Alqueire-1 e BRS Mandobi e, semelhante (P>0,05) ao cultivar Amarillo (Tabela 

16). Por sua vez, BRS Mandobi foi considerado com o ILpós semelhante (P>0,05) aos cultivares Alqueire-1 e 

Amarillo. 

No intervalo entre desfolhas de 35 dias o cultivar Belmonte apresentou maior (P<0,05) ILpós em 

relação a todos os cultivares avaliados. Os cultivares Amarillo e BRS Mandobi não apresentaram diferença 

significativa (P>0,05) entre si, por sua vez, o cultivar Alqueire-1 resultou em menor (P<0,05) interceptação 

luminosa do dossel após a desfolha.  

A observação feita dentro de cada cultivar indicou que somente para o amendoim forrageiro Alqueire-

1 os intervalos entre desfolhas resultam em diferentes ILpós. No caso, o intervalo de 28 dias promoveu maior 

(P<0,05) ILpós, sendo 4,17% maior a interceptação de luz pelo dossel em relação ao intervalo contendo 35 dias.  
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Tabela 16. Interceptação luminosa após a colheita de cultivares de A. pintoi sob intervalos entre desfolhas variáveis 

Intervalo entre desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

 ----------------------------------- % ----------------------------------- 

28 dias 69,17cA 73,17abA 75,67aA 71,33bcA 

35 dias 65,00cB 71,83bA 75,50aA 71,00bA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

Quando manejado em uma intensidade de desfolha com 5 cm de altura de resíduo, o amendoim 

forrageiro não apresentou diferença significativa (P>0,05) entre quaisquer um dos dias de intervalo entre 

desfolhas, em relação a ILpós (Tabela 17). Contudo, o manejo por meio de uma intensidade de desfolha de 10 cm 

de altura de resíduo resultou em maior (P<0,05) ILpós no intervalo entre desfolhações de 35 dias, ou seja, 3,17% 

maior interceptação de luz pelo dossel em relação ao intervalo contendo 28 dias. 

A observação individual dentro de cada intervalo entre desfolhas identificou que, tanto para 28 dias 

como para 35 dias, a intensidade em que a altura do resíduo foi de 5 cm, o ILpós foi significativamente menor 

(P<0,05) do que intensidade de 10 cm. 

 

Tabela 17. Interceptação luminosa após a colheita de A. pintoi sob intervalos e intensidades de desfolhas variáveis 

Intensidade de desfolha 
Intervalo entre desfolha 

28 dias 35 dias 

 ----------------------------- % ----------------------------- 

5 cm 62,67aB 62,83aB 

10 cm 78,83bA 82,00aA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

3.3.4. Composição química e digestibilidade 

Não houve diferença significativa (P>0,05) na composição de matéria orgânica (MO), cinzas, PB, 

FDN e DIVMO em relação aos fatores intervalo entre desfolhas e intensidade de desfolha. Assim como não 

houve efeito significativo de interações (P>0,05) entre os fatores estudados para estas variáveis resposta. 

Observou-se efeito significativo para o fator cultivar entre a composição química e a digestibilidade 

do A. pintoi (Tabela 18). A concentração de MO no cultivar Belmonte apresentou-se maior (P<0,001) em 

comparação aos outros materiais avaliados, sendo esta diferença superior a 15,5 g kg-1.  

Para o componente Cinzas, de modo contrário à concentração de MO, o cultivar Belmonte apresentou 

menor concentração (P<0,001) relativamente aos outros materiais de estudo.  

A PB apresentou maior (P=0,009) concentração do cultivar Belmonte em relação aos cultivares 

Alqueire-1 e Amarillo, sendo BRS Mandobi considerado como detentor de concentração de PB semelhante 

(P>0,05) a todos os cultivares.  
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A concentração de FDN foi maior (P=0,022) para o cultivar BRS Mandobi em relação a Alqueire-1, 

tendo em média uma diferença de 23,1 g kg-1. Os cultivares Amarillo e Belmonte não apresentaram diferenças 

(P>0,05) em suas concentrações tanto em relação a Alqueire-1 como ao BRS Mandobi. 

O cultivar Belmonte apresentou-se como um material mais digestível, ou seja, com DIVMO 

significativamente maior (P=0,001) do que os cultivares Alqueire-1 e Amarillo. Cultivar BRS Mandobi mostrou-

se com uma DIVMO intermediária a todos os amendoins estudados, não apresentando diferença significativa 

(P>0,05) entre os mesmos. 

 

Tabela 18. Média das concentrações de matéria orgânica, cinzas, proteína bruta, fibra em detergente neutro e digestibilidade 

in vitro da matéria orgânica de cultivares de A. pintoi 

Variável 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

 ----------------------------------- g kg-1 MS ----------------------------------- 

MO 900,80b 897,20b 915,10a 899,60b 

Cinzas 99,20a 102,80a 84,90b 100,40a 

PB 248,30b 252,00b 277,30a 262,50ab 

FDN 359,80b 363,80ab 365,60ab 382,90a 

DIVMO 683,60b 683,80b 716,50a 693,50ab 

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

 

3.4. Discussão 

3.4.1. Produtividade de forragem 

A produtividade de uma planta forrageira é um importante fator de consideração sobre a fertilidade e o 

potencial de produção de uma área, sendo possível considera-la como um indicador de eficiência com que a 

pastagem é manejada no sistema de produção. A massa de forragem total em uma pastagem não guarda estreita 

relação com o desempenho animal, porém a produtividade de matéria seca verde, ou seja, a massa de 

componentes vivos da planta por unidade de área é descrita como tendo uma grande relação, ainda que 

assintótica, com a produção animal (Euclides et al, 1993a; 1993b).  

De acordo com Burns et al. (1989) a relação entre massa de forragem e desempenho animal deve ser 

vista como uma associação e não como uma relação de causa e efeito, uma vez que ambos os componentes do 

sistema planta-animal se complementam. Isto porque taxas de lotação e consumo dos animais afetam a 

diretamente massa de forragem ofertada que, por sua vez, apresentasse como um dos fatores condicionantes ao 

consumo de forragem e, portanto, ao desempenho animal.  

Neste contexto, a produtividade de forragem dos cultivares de amendoim forrageiro identificou que 

independente do manejo de intervalo entre cortes, o cultivar Belmonte apresentou maior produtividade (Tabela 

2). A superioridade em produtividade também pode ser observada para este cultivar nos manejos em que as 

desfolhas ocorreram mais rentes ao solo, ou seja, com 5 cm (Tabela 3). Este resultado corrobora a descrição de 

Simeão et al. (2016) que destacaram, em teste de seleção de genótipos de A. pintoi e A. repens, que o cultivar 

Belmonte apresentou uma produtividade aproximada de 10,0 Mg MS ha-1 sendo classificado, além do fator 
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produtividade, como um importante material de nos programas de seleção do gênero Arachis. De forma similar, 

Ferreira (2014) observou que o cultivar Belmonte obteve maior produtividade média (8,1 Mg MS ha-1) na época 

das águas em contraste a outros três cultivares de A. pintoi sob os mesmos manejos de desfolha.  

O maior potencial de produção do cultivar Belmonte relaciona-se com sua maior produtividade de 

folíolos (Tabela 5 e 6), segmento componente da folha e caracterizado por possuir tecido de maior capacidade 

fotossintética, proporcionando maior capacidade de rebrota. Esta capacidade de rebrota pôde ser observada em 

consonância ao maior IAFpós para o cultivar Belmonte (Tabela 11 e 12) indicando rápida produção de 

fotoassimilados pelas folhas e menor dependência de compostos de reserva. Tais características resultaram em 

curta demanda de tempo na retomada do crescimento após a desfolha. 

Acerca do cultivar Amarillo, este apresentou a menor produtividade média entre os materiais 

avaliados, ficando abaixo de 4,1 Mg MS ha-1 conforme descrição de Assis et al. (2008) e Ferreira (2014). 

Embora o cultivar seja o mais difundido no mundo (Fernandes et al., 2003), nota-se que seu potencial produtivo 

encontra-se aquém de outros amendoins forrageiros disponíveis no mercado. Tal resultado apresentou-se 

contrário as descrições realizadas por Argel e Pizarro (1992) e Paganella e Valls (2002) de que o cultivar se 

apresenta como detentor de alto desempenho produtivo, mas corrobora a descrição de Ramos et al. (2010) em 

que o cultivar Amarillo apresentou pouco destaque em avaliação de genótipos de A. pintoi conduzido em 11 

localidades distintas. Conforme os autores, o material em questão teve desempenho inferior ao cultivar 

Belmonte, em função de seu desenvolvimento errático e instável, o que poderia conduzir a sua menor adoção. 

Cultivares Alqueire-1 e BRS Mandobi apresentaram produtividade intermediária, estando BRS 

Mandobi muito abaixo de 9 a 15 Mg MS ha-1 apresentado por Balzon et al. (2005). É possível que o desempenho 

inferior do BRS Mandobi ocorrido neste estudo possa ter ocorrido por condições edafoclimáticas distintas 

àquelas existentes na avaliação realizada por Balzon et al. (2005). Acerca do cultivar Alqueire-1 este apresentou 

baixa produtividade em relação a descrição de Perez (2004) e Perez et al. (2010) que descreveram o potencial de 

8 a 12 Mg ha-1. Este cultivar foi selecionado por possuir atributos que o mantinham produtivo e perene no pasto 

em locais caracterizados por baixas temperaturas e com incidência de geadas. Neste caso, assim como 

apresentado por Assis et al. (2008) em que o rendimento do cultivar atingiu 3,8 Mg MS ha-1, regiões em que as 

condições de temperatura, pluviosidade e mesmo edáficas sejam muito divergentes das quais este amendoim fora 

selecionado, torna-se possível que este cultivar não apresente seu real potencial produtivo. 

Quando os cultivares foram manejados a uma intensidade de desfolha de 10 cm houve uma melhora 

no desempenho produtivo de Alqueire-1, sendo este semelhante à produtividade deo cultivar Belmonte. 

Conforme descrito por Perez (2004) o cultivar Alqueire-1 foi selecionado, além de outros atributos, pela rápida 

capacidade de rebrotação. Neste caso, o aumento da produtividade no manejo com altura de resíduo de 10 cm 

pode ser atribuído à capacidade de estocagem e pronta utilização de compostos de reserva no crescimento de 

novos tecidos após a desfolha. 

Conforme apresentado na Tabela 4, maiores produtividades do amendoim forrageiro foram obtidas 

quando o manejo adotado utilizou a intensidade de desfolha de 5 cm. O resultado observado corroborou com a 

hipótese de que maiores remoções de forragem, por meio de uma desfolha com uma altura de resíduo menor, 

promoveriam mais massa por amostra e, proporcionalmente, maior seria a produção por unidade de área.  

Quando a avaliação ocorreu em manejos com intensidade de 5 cm de altura de resíduo, observou-se não haver 

variação na produtividade em função de desfolhas com 28 e 35 dias de intervalo. Contudo, para manejos com 
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intensidade de 10 cm de resíduo a produtividade do intervalo entre desfolhas de 35 dias foi 0,86 Mg MS ha-1 

superior ao intervalo contendo 28 dias. De fato, quanto maior o período disponibilizado ao crescimento, ou seja, 

período entre desfolhas sucessivas, maior a capacidade de produção de tecidos (crescimento da forragem) que 

permanece até o alcance de uma assíntota, momento no qual os incrementos nos dias entre as desfolhas não 

refletirão no aumento em produção de tecidos (Parsons e Penning, 1988).  

No aspecto de aplicabilidade desta informação, o acréscimo de 7 dias no intervalo entre desfolhas do 

amendoim forrageiro, quando adotado uma intensidade de 10 cm de altura do resíduo, apresentou produtividade 

maior quando comparado ao intervalo de 28 dias, sendo possível sugerir, de forma geral, que tal manejo 

possibilitaria maior massa de forragem ofertada aos animais. A relação entre a oferta de forragem e o 

desempenho animal é intermediada pelo consumo de MS (Ernst et al, 1980), não sendo observado neste estudo 

valores impeditivos a um possível consumo por parte dos animais. Isto porque os valores absolutos apresentados 

na Tabela 2, 3 e 4 apresentaram-se superiores a descrição de Minson (1990) que sugere a recomendação de 2,0 

Mg MS ha-1 como quantidade mínima para não impor restrições quantitativas ao consumo de forragem pelos 

animais. 

 

3.4.2. Composição morfológica 

Considerações acerca das plantas forrageiras no sistema planta-animal e seus componentes 

morfológicos, no que tange aos aspectos quantitativos e qualitativos, possuem grande importância na produção 

animal a pasto. Produtividades, distribuição espacial no dossel e valor nutritivo são alguns dos atributos que 

afetam o consumo MS de pasto pelos animais e, consequentemente, o desempenho produtivo dos mesmos (Poppi 

et al, 1987; Santos et al, 2004). 

Conforme Stobbs (1973) e Alonso et al. (2014), situações em que não haja limitações de massa de 

forragem maior será a seletividade do animal que opta, no momento do pastejo, por porções de tecidos vivos, 

tenros e de fácil preensão (e.g., lâminas foliares) em detrimento a caules e material senescente. Assim, o 

incremento na produção por meio de manejos que mantenham maiores porções de tecidos vivos no pasto, 

desempenha um papel importante na resposta produtiva dos animais. 

Os manejos avaliados neste estudo puderam evidenciar que em dosséis desfolhados tanto em 

intervalos de 28 e 35 dias quanto em intensidades de 5 e 10 cm, o cultivar Belmonte apresentou maior 

produtividade de folíolos comparativamente aos outros amendoins forrageiros (Tabela 5 e 6). Paralelamente, a 

produtividade de pecíolos também se apresentou maior ao cultivar Belmonte (Tabela 7), indicando que este 

material além de deter maior produção de massa total também apresentou, em sua constituição, maior massa de 

tecidos foliares (pecíolo e folíolos). Esta característica é tida como um dos fatores de interesse na adoção de uma 

cultivar para formação de uma pastagem, pois a maior proporção de tecido fotossintetizante contribui ao 

incremento de produtividade e, após um evento de desfolha, ao restabelecimento do estande forrageiro. A maior 

produtividade de folíolos e pecíolos encontrado neste estudo apresentou-se semelhante ao descrito por Ferreira 

(2014) em experimento realizado em mesma área, porém com manejos de desfolha distintos.  

A produtividade de estolões de Belmonte, Alqueire-1 e BRS Mandobi foi superior ao observado para 

o cultivar Amarillo. A menor massa de estolões no cultivar Amarillo ocorreu de forma proporcional à 

produtividade total, em que o mesmo apresentou, em média, a menor produtividade em relação aos outros 
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materiais (Tabela 2 e 3). Embora a característica de maior produção de caule possa ser observada de forma 

negativa para algumas espécies forrageiras, para o A. pintoi, esta é uma característica de interesse, pois em cada 

segmento de estolão é possível a obtenção de mudas para plantios por meio de propagação vegetativa. Ademais, 

Prine et al. (1986) e Pizarro e Rincón (1994), atribuíram a persistência do amendoim forrageiro, entre outros 

fatores, pela sua grande quantidade de estolões contendo pontos de crescimento. Tais pontos encontram-se muito 

bem protegidos da desfolha em função da proximidade que se encontram do solo e distantes do estrato pastejável 

pelos animais. 

Plantas invasoras surgem por meio de processos de evolução e adaptação às perturbações bióticas e/ou 

abióticas. Na produção animal em pastagens o intento de suprimir o surgimento de espécies indesejáveis ao 

sistema é meta alcançada por diferentes formas, inclusive por meio do manejo da pastagem ou mesmo pelo 

manejo do pastejo. Neste sentido, Severino e Christoffoleti (2001) reportaram que o A. pintoi pode apresentar a 

característica de reduzir a germinação e produção de plantas invasoras, servindo como cultura de cobertura para 

diminuir o crescimento de espécies indesejáveis. De fato, tal informação é corroborada por Nascimento (2004) 

que destacou que para o A. pintoi, em monocultivos, há redução acentuada de plantas invasoras a medida do 

desenvolvimento da leguminosa. 

Neste estudo, as plantas invasoras apresentaram maior produção de massa quando manejadas a uma 

intensidade de desfolha de 5 cm comparativamente a 10 cm de altura do resíduo. Alturas do resíduo maiores 

resultaram em competição mais intensa por recursos, tal como a luz, reduzindo o crescimento de espécies 

indesejadas, ou mesmo sua germinação. Em relação aos intervalos entre desfolhas, a produção de plantas 

invasoras foi afetada diferentemente à cada cultivar (Tabela 9). Em intervalos entre desfolhas de 28 dias o 

cultivar Amarillo apresentou maior infestação de plantas invasoras, ou seja, menor supressão comparativamente 

ao cultivar Belmonte, em grande parte pela menor produtividade total do cultivar Amarillo, sendo observado 

uma diferença de 42,28% (Tabela 2). Para intervalos entre desfolhas de 35 dias o cultivar Belmonte apresentou 

menor produtividade de plantas invasoras em relação aos outros três cultivares testados, este resultado relaciona-

se ao efeito a maior produtividade total, além das características de maior IAFpós (Tabela 11) e maior ILpós 

(Tabela 16), o que permitiu maior competitividade deste cultivar em função do rápido restabelecimento da 

cobertura do dossel. Assim, o cultivar Belmonte se apresentou como o amendoim de maior potencial na 

supressão do crescimento de plantas invasoras em quaisquer um dos manejos avaliados. 

A massa de tecidos mortos determinada no experimento não resultou em diferenças entre os 

tratamentos, ou seja, independente do cultivar, das desfolhas entre 28 ou 35 dias e, de desfolhas até uma altura de 

resíduo de 5 ou 10 cm, a quantidade de tecido morto não apresentou efeito impeditivo à recomendação de 

quaisquer cultivar e/ou manejo. 

 

3.4.3. Índice de área foliar e interceptação luminosa 

As adaptações morfogênicas ao longo do crescimento das plantas formam a disposição espacial da 

massa de forragem sobre o solo. As inter-relações existentes entre elementos estruturais do dossel compõem o 

IAF, tido como um elemento central da produção primária (e.g., forragem) e secundária (e.g., animal) (Lemaire e 

Chapman, 1996; Laca e Lemaire, 2000). 
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A medida em que o IAF do dossel aumenta, maior se torna a IL pelas folhas, ocasionando uma 

aceleração na taxa de crescimento da cultura quando em condições ambientais favoráveis. Desta forma, estes 

dois fatores apresentam-se como variáveis úteis ao estudo de genótipos e práticas de manejo, no que tange à 

produção de forragem (Humphreys, 1966; Brown e Blaser, 1968; Fagundes et al, 1999). 

Em paralelo, quando ao dossel forrageiro é imposto um evento de desfolha, inicia-se um processo de 

alocação de recursos, por meio de compostos de reserva armazenados nas raízes e estolões, para sua rebrota. Em 

conjunto à alocação de recursos de reserva pela planta, o IAF após a desfolha possui a função de 

restabelecimento da IL e síntese novos fotoassimilados (Bélanger et al, 1992; Richards, 1993; Lemaire e 

Chapman, 1996), muito embora a capacidade fotossintética do dossel após a desfolha esteja reduzida pela 

remoção das folhas superiores. Ainda que o IAF residual apresente baixa capacidade fotossintética, apesar da 

alta incidência de radiação, este detém de uma correlação positiva no processo de rebrota e acúmulo de MS 

(Ludlow e Charles-Edwards, 1980), caracterizando sua importância nos estudos de plantas forrageiras sob 

processos de desfolha. 

Neste sentido, para os resultados de IAFpré, desfolhas mais intensas, em que a altura do resíduo 

encontrou-se em 5 cm de altura, menores foram os valores observados. De fato, conforme observado por 

Brunetti el al. (2016), ao se remover maior quantidade de massa de forragem, maiores são as remoções de folhas, 

uma vez que grandes percentuais deste componente morfológico encontram-se acima de 5 cm acima do solo. 

Associado a esta informação tem-se o papel do IAFpós (Tabela 12) também reduzido em todos os 

cultivares para a intensidade de desfolha de 5 cm e, menores ILpós (Tabela 17) em ambos os intervalos entre 

desfolhas para a intensidade de 5 cm. Estas duas variáveis, obtidas após a desfolha, demonstram o importante 

papel da manutenção de área foliar residual seguinte ao evento de desfolha (Ludlow e Charles-Edwards, 1980). 

O maior IAFpós, originado de folhas outrora sombreadas e que apresentam menor eficiência fotossintética 

(PRIOUL et al., 1980), forneceu uma retomada na produção de fotoassimilados de forma efetiva, pois conduziu 

a um eficaz restabelecimento da área foliar, resultando em maior IAFpré na intensidade de desfolha de 10 cm. 

Ademais, é possível que tenha ocorrido, ainda que não avaliado neste estudo, um efeito de maior taxa de 

aparecimento de folíolos no tratamento com intensidade de desfolha de 10 cm, permitindo que o maior IAFpós 

fosse acompanhado, ao anteceder o evento de desfolha seguinte, pelo maior IAFpré. 

O IAFpós apresentou variação nos intervalos entre cortes apenas para os cultivares Alqueire-1 e 

Amarillo (Tabela 11), é possível que estes dois cultivares tenham apresentado uma associação de efeitos para tais 

resultados. Ao cultivar Amarillo o efeito de maior IAFpós foi devido as maiores produções de folíolos, pecíolos e 

estolões, nas desfolhas decorrentes de intervalos de 35 dias. Contudo, para o cultivar Alqueire-1 o resultado foi 

relacionado à quantidade de plantas invasoras presentes no estande, sendo o manejo com 28 dias de intervalo 

entre desfolhas detentor de menor infestação por plantas indesejáveis em relação ao intervalo de 35 dias (Tabela 

9). Assim, como a avaliação do IAFpós foi realizada em seguida à desfolha, credita-se ao quantitativo de plantas 

invasoras remanescentes ao corte o incremento deste IAF no intervalo de 35 dias. Este efeito se deve pela 

metodologia de avaliação indireta adotada, onde a utilização do equipamento LAI 2000 torna possível a 

observação de um pequeno incremento no valor do IAF em comparação ao método de determinação direta ou 

destrutiva (Welles e Norman, 1991). No caso, toda a superfície da planta, seja ela o amendoim forrageiro ou 

mesmo uma planta invasora, contribui para a interceptação de luz sendo ambas consideradas na determinação do 

IAF pelo equipamento. Para os cultivares que não apresentaram efeito significativo para o IAFpós (Belmonte e 
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BRS Mandobi) nos dois intervalos entre cortes estudados, o mesmo efeito do equipamento pode ter ocorrido, 

porém em uma magnitude menor aos cultivares que apresentaram efeito. 

Em dosséis manejados a intervalos entre cortes de 28 e 35 dias os resultados apresentaram que em 

média o cultivar Belmonte deteve de maior IAFpré (Tabela 10), com exceção à BRS Mandobi para o intervalo de 

35 dias. Este resultado esteve relacionado às maiores produtividades de folíolos deste cultivar para os mesmos 

fatores estudados quando comparado aos outros amendoins forrageiros (Tabela 5). Estes resultados corroboram o 

apresentado por Brunetti et al. (2016) em que o cultivar Belmonte destacou-se por conter uma grande densidade 

de folhas na distribuição vertical do dossel, sendo este um atributo de grande interesse à este material. 

O IAF é fundamental para o processo de captura da radiação solar e, portanto, apresenta uma relação 

direta com a IL pelo dossel. Apesar do aumento do IAFpré dos cultivares Alqueire-1 e Belmonte para o intervalo 

entre desfolhas com 35 dias quando comparado ao intervalo de 28 dias (Tabela 10), estes não foram 

acompanhados por maior ILpré (Tabela 14). No entanto, o cultivar BRS Mandobi apresentou um aumento da ILpré 

de forma consistente ao IAFpré no intervalo entre desfolhas com 35 dias comparado ao intervalo de 28 dias. 

Conforme descrito por Rhodes (1973) não somente a quantidade de folhas e suas respectivas áreas 

afetam a IL e o potencial fotossintético do dossel. O arranjo em que os folíolos se encontram no estrato vertical 

do dossel também apresenta grande importância sob quantidade de radiação que interceptada. No caso deste 

estudo, onde ocorreu falta de consistência entre IAFpré e ILpré dos cultivares de amendoim forrageiro, é possível 

conjecturar a existência de variações morfológicas entre os cultivares que resultam em diferentes arranjos no 

perfil do dossel. Conforme observado por Fialho (2015), o aumento do IAF, por uma variação na taxa de 

aparecimento de folhas e na taxa de expansão de folhas, pode ocorrer de forma sinérgica às modificações no 

comprimento médio do entrenó dos estolões e no comprimento médio do pecíolos de A. pintoi. De forma 

análoga, o efeito de aumento nos dias de intervalo entre desfolhas aumentaram os valores de comprimento do 

pecíolo e do estolão de trevo branco (Trifolium repens L.) como descrito por Wilman e Asiegbu (1982). Estas 

variações indicam plasticidades variáveis que o amendoim forrageiro, assim como o trevo branco, pode 

apresentar sob diferentes manejos de desfolha. Tais plasticidades justificam o fato de que mesmo em um IAF 

maior, como no caso do IAFpré de intervalos entre desfolha de 35 dias, um aumento vertical no comprimento de 

pecíolos, na busca por condições luminosas mais favoráveis, poderia aumentar difusão da luz para dentro do 

dossel, tornando possível a observação de falta de diferença entre intervalos de desfolha de 28 e 35 dias para a 

ILpré. 

Em respostas de ILpré observadas na interação entre manejos de intensidade e intervalo entre desfolhas 

(Tabela 15), foi possível observar que para ambos os intervalos entre desfolhas o maior o resíduo de forragem 

deixado após ao corte (10 cm) possibilitou maior IL pelo dossel, sendo este resultado consistente ao observado 

para o IAFpré. No entanto, o manejo por meio de uma intensidade de desfolha de 10 cm de altura de resíduo 

possibilitou que o intervalo entre desfolhações de 28 dias atingisse ILpré superior ao intervalo de 35 dias, sendo a 

diferença de 1,83% entre as interceptações. À esta diferença atribuiu-se o arranjo em que os folíolos se 

encontravam no estrato vertical do dossel, semelhantemente ao apresentado para a ILpré na interação entre 

cultivares e intervalo entre desfolhas. Neste sentido, ainda que tenha-se disponibilizado mais tempo ao 

crescimento do amendoim forrageiro, este, por sua vez, pode não ter alterado alterou o arranjo dos folíolos em 

uma forma em que a interceptação da radiação fosse maior. 
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O manejo com intervalo entre desfolha de 28 dias apresentou o cultivar Belmonte com maior ILpós em 

relação aos cultivares Alqueire-1 e BRS Mandobi e, semelhante ao cultivar Amarillo (Tabela 16). Contudo, no 

intervalo entre desfolhas de 35 dias o cultivar Belmonte apresentou maior ILpós em relação a todos os outros 

amendoins avaliados. Tais resultados indicaram que o cultivar Belmonte possui, em sua distribuição vertical no 

dossel, grande densidade de componentes morfológicos nos estratos mais próximos ao solo. O que corrobora os 

efeitos observados por Brunetti et al. (2016), em que o cultivar Belmonte deteve de grandes densidades de 

material vivo no resíduo após o pastejo. Esta característica favorece a planta no sentido de que melhores 

coberturas (IAF) após o pastejo e consequentemente maiores IL possibilitam, em associação aos compostos de 

reserva, uma retomada na produção de fotoassimilados de forma efetiva ao restabelecimento da área foliar até a 

desfolha seguinte (Ludlow e Charles-Edwards, 1980). 

Na interação entre intervalo e intensidade de desfolha para a variável resposta ILpós (Tabela 17) 

identificou-se que o A. pintoi, quando manejado a uma intensidade de desfolha com 10 cm de altura de resíduo, 

maior ILpós foi obtida em relação a desfolhas com 28 dias de intervalo.  Tal resultado corrobora a informação de 

que quanto maior a altura do resíduo deixada em um pasto após um evento de desfolha, de modo geral, maior é a 

massa de forragem do resíduo. Isto promove um efeito sobre a densidade volumétrica que pode limitar a 

penetração de luz no dossel (Watkins e Vickery, 1965; Tracy et al, 2015), neste caso, resultando em maior IL 

para uma altura de resíduo de 10 cm. 

Quando realizada a observação individual dentro de cada intervalo entre desfolhas (Tabela 17) pôde-

se identificar que, tanto para 28 dias como para 35 dias, a intensidade em que a altura do resíduo foi de 10 cm, o 

ILpós foi significativamente maior do que intensidade de 5 cm. De fato, quanto maior for o intervalo entre 

desfolhas sucessivas, maior será a chance de que uma comunidade plantas consiga restabelecer suas reservas 

utilizadas na recuperação do dossel (Pedreira et al, 2009), refletindo no crescimento dos componentes 

morfológicos da planta que, por sua vez, podem representar maior acúmulo no estrato não desfolhado do dossel e 

ampliar a ILpós.  

 

3.4.4. Composição química e digestibilidade 

Considerações acerca dos atributos químicos e digestíveis do componente vegetal possui relativa 

importância no manejo alimentar dos animais. Estes atributos influenciam o consumo de MS de pasto e, 

consequentemente, afetam o desempenho dos animais em pastejo (Santos et al, 2004). 

Os resultados deste estudo identificaram que perfil nutricional do cultivar Belmonte apresentou maior 

potencial em função de sua alta concentração de PB e DIVMO em relação aos cultivares Alqueire-1 e Amarillo e 

concentrações de FDN intermediárias comparativamente aos outros três cultivares (Tabela 18). Este resultados 

devem-se a maior produção de folíolos (Tabela 5 e 6) e pecíolo (Tabela 7) do cultivar Belmonte em quaisquer 

um dos manejos adotados, visto que estes são os componentes morfológicos que detém de melhor valor 

nutritivo, conforme apresentado em tabelas de composição nutricional de alimentos destinados à produção de 

ruminantes (Valadares Filho et al, 2015). A razão pela qual folhas, de uma forma geral, apresentam um maior 

teor de PB se deve ao fato de que o nitrogênio nas plantas encontra-se, majoritariamente, contido nas folhas sob 

a forma de constituinte das enzimas envolvidas no processo de fotossíntese (Gastal e Lemaire, 2002; Ghannoum 

et al, 2005). 
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Os maiores resultados de digestibilidade apresentaram-se consistentes ao reportado na literatura, 

sendo estes proporcionais aos materiais contendo maiores composições de folhas na massa de forragem 

desfolhada (Queiroz et al, 2000; Paciullo et al, 2001). 

O cultivar BRS Mandobi apresentou PB e DIVMO intermediários em relação aos outros cultivares 

avaliados. No entanto, para o componente FDN, este cultivar foi observado com maior concentração em relação 

ao cultivar Alqueire-1. Os cultivares Amarillo e Belmonte apresentaram intermediária concentração de FDN em 

relação aos cultivares BRS Mandobi e Alqueire-1. No caso de BRS Mandobi, o maior valor de FDN representou 

menor participação de carboidratos solúveis em sua composição. Segundo Van Soest (1994), menores teores de 

FDN tornam-se mais interessantes para as forragens, proporcionando aos animais um material volumoso de 

melhor valor nutricional. Tal resultado pode indicar maior participação do conteúdo celular na composição das 

células vegetais, assim como, do maior teor de carboidratos não fibrosos pertencentes à parede celular vegetal do 

cultivar Alqueire-1 em relação a BRS Mandobi. 

Os resultados de todos os cultivares deste estudo apresentaram-se superiores para componente PB e 

inferiores para o componente FDN em relação à caracterização realizada por Liz et al. (2014) em avaliação de 

estandes puros de A. pintoi cultivar Amarillo.  

Comparativamente a outras leguminosas convencionalmente utilizadas, o valor nutritivo da forragem 

do amendoim forrageiro pôde ser considerado como muito bom, a exemplo da descrição realizada para a alfafa 

que deteve de concentração de PB de 180 g kg-1 (PRINE et al., 1986; LIEB et al., 1993). Neste estudo a PB 

também apresentou-se superior ao observado por Prine et al. (1981) em que o amendoim forrageiro variou entre 

120 e 190 g kg-1 e, superiores ao apresentado Ferreira (2014) para os mesmos cultivares e em mesma região de 

estudo, sendo 246,0; 230,0; 265,0 e 237,0 g kg-1 respectivamente aos cultivares Alqueire-1, Amarillo, Belmonte 

e BRS Mandobi. No entanto, ponderações devem ser realizadas em função de manejos adotados e regiões de 

cultivo, pois estes afetam diretamente as características qualitativas e quantitativas das forragens. 

 

3.5. Conclusões 

O manejo onde o intervalo entre desfolha é de 28 dias e a intensidade de desfolha de 5 cm, de forma 

geral, confere maior produtividade total ao amendoim forrageiro. 

Maiores produções de folíolos por evento de desfolha são obtidas com intervalo de 35 dias, sendo que 

para os cultivares Amarillo e BRS Mandobi é necessário ainda que este intervalo esteja associado a uma 

intensidade de 5 cm de altura de resíduo. 

Plantas invasoras são presentes em maiores massas quando o manejo adotado possui a intensidade de 

desfolha de 5 cm de altura de resíduo. Para os cultivares Alqueire-1 e BRS Mandobi o intervalo entre 

desfolhações com 35 dias possibilita maior infestações de plantas invasoras. 

Índice de área foliar e interceptação luminosa apresentam, antes e após as desfolhações, variações que 

afetam diretamente o rendimento dos cultivares em função dos manejos impostos. 

Os manejos de intervalo entre desfolhas de 28 e 35 dias e, intensidade de desfolhas de 5 e 10 cm, não 

afetam a composição química e a digestibilidade da matéria orgânica dos quatro cultivares de Arachis pintoi. 
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O cultivar Belmonte apresenta características produtivas, estruturais e nutritivas que lhe caracterizam 

como o amendoim forrageiro de maior potencial de uso em relação aos cultivares Alqueire-1, Amarillo e BRS 

Mandobi.  
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4. AMENDOIM FORRAGEIRO (Arachis pintoi KRAPOV. & GREG.) 

SOB MANEJOS DE COLHEITA CONTRASTANTES: 

FOTOSSÍNTESE, ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR, ACÚMULO DE 

FORRAGEM E RESERVAS ORGÂNICAS 

Resumo 

Características fisiológicas, estruturais e reservas orgânicas de plantas forrageiros são 

importantes, uma vez que tais informações contribuem para que decisões de manejo que 

assegurem a manutenção de leguminosas no sistema de produção. Objetivou-se descrever e 

explicar os efeitos de quatro cultivares comerciais de A. pintoi (Alqueire-1, Amarillo, Belmonte e 

BRS Mandobi) em função de quatro manejos de colheita (dois intervalos - 28 e 35 dias, associados 

a duas intensidades de desfolha - 5 e 10 cm), nos aspectos relacionados a características 

fisiológicas, desempenho produtivo e reservas orgânicas. Foi determinado o acúmulo total 

forragem, taxa de acúmulo diário, interceptação luminosa, índice de área foliar, ângulo foliar, 

fotossíntese de folha e dossel, e compostos de reserva. O cultivar Belmonte apresentou média de 

acúmulo total acima de 11,85 Mg MS ha-1 e taxa de acúmulo diário de 41 kg MS ha-1. O índice de 

área foliar e a taxa de fotossíntese foliar apresentaram-se integrantes da maior taxa de fotossíntese 

líquida do dossel para o cultivar Belmonte. Carboidratos totais não estruturais estiveram menos 

concentrados nos órgãos de reserva de Alqueire-1 (196 g kg-1 MO), e a concentração de N total 

apresentou variação somente entre os cultivares Belmonte (31 g kg-1 MO) e BRS Mandobi (25 g 

kg-1 MO). Em geral, a concentração de carboidratos totais não estruturais nos órgãos de reserva é 

maior quando o manejo de intervalos entre desfolha é de 35 dias. O cultivar Belmonte apresenta 

características que conferem maior permanência no sistema de produção, sendo portanto 

considerado o material mais promissor. 

Palavras-chave: Cultivares; Intervalo entre desfolha; Intensidade de desfolha; Leguminosa; 

Pastagem 

 

Abstract 

Physiological, structural and organic reserve responses of forage plants can contribute in 

making management decisions that, among other benefits, may help ensure the maintenance of 

legumes in the production system. The aim of this study was to describe and explain the responses 

of four commercial cultivars of A. pintoi (Alqueire-1, Amarillo, Belmonte and BRS Mandobi) to 

four harvest managements (two intervals - 28 and 35 days, combined with two defoliation 

intensities - 5 and 10 cm), with respect to physiological characteristics, productive performance 

and organic reserves. The total forage accumulation, daily accumulation rate, light interception, 

leaf area index, leaf angle, leaf and canopy photosynthesis, and reserve compounds were 

determined. Belmonte had total accumulation mean above 11.85 Mg DM ha-1 and daily 

accumulation rate of 41 kg DM ha-1. The leaf area index and the leaf photosynthesis rate resulted 

in highest rate of estimated canopy net photosynthesis for Belmonte. Total non-structural 

carbohydrate concentration was least in Alqueire-1 reserve organs (196 g kg-1 OM), and the total 

N concentration varied only between Belmonte (31 g kg-1 OM) and BRS Mandobi (25 g kg-1 OM). 

In general, total non-structural carbohydrate concentration in the reserve organs is greater when 

the intervals between defoliations is 35 days. The cultivar Belmonte has characteristics that favor 

persistence in the forage system and is therefore considered the most promising material 

Keywords: Cultivars; Harvest intervals; Harvest intensity; Legume; Pasture  
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4.1. Introdução 

Atributos fisiológicos, reservas orgânicas e índice de área foliar (IAF) do dossel, merecem destaque 

em estudos relacionados a produção animal em pastagens. Tais fatores atuam, por meio de complexas interações 

genéticas e ambientais, como determinantes no processo de recuperação da produção de biomassa após 

desfolhamento por corte ou pastejo (Marshall, 1987; Pedreira et al, 2001). 

O manejo de desfolhação consiste em utilizar um conjunto de práticas baseadas na morfologia e 

fisiologia das plantas forrageiras, sob o conhecimento do envolvimento de fatores bióticos e abióticos, para o 

atendimento e manutenção de alta produtividade. Sabe-se que desfolhações sucessivas podem afetar de forma 

distinta cada planta envolvida no sistema de produção. Estas, por sua vez, detém de mecanismos que as tornam 

capazes de promover ajustes em seus processos fisiológicos e em suas características morfológicas, a fim de se 

manterem produtivas e perenes na pastagem. Estas estratégias ocorrem por meio da priorização de recursos de 

reserva, no direcionamento ao crescimento de tecidos foliares após um evento de corte ou pastejo buscando a 

manutenção ou restauração de sua área foliar (Da Silva et al, 2008; Rodrigues et al, 2012; Fialho, 2015). 

Neste sentido, reservas de carbono e nitrogênio na planta podem apresentar-se, em conjunto à 

fotossíntese, como fatores chave no processo de rebrota, principalmente nos primeiros momentos após as 

desfolhações. Tais elementos, sob a forma de carboidratos não estruturais, aminoácidos e proteínas solúveis, são 

alocados de forma padronizada pela planta no sentido de manter a atividade respiratória de células e tecidos 

remanescentes após a desfolhação (Ta et al, 1990; Briske, 1991; Avice et al, 1996) e, ampliar o IAF do dossel 

recém pastejado por meio da produção de novas folhas, restaurando a interceptação luminosa (IL) e promovendo 

a síntese de novos fotoassimilados (Bélanger et al, 1992; Richards, 1993; Lemaire e Chapman, 1996). Assim, 

áreas de tecido fotossintetizante possuem forte associação à IL, resultando em um efeito direto sobre as taxas de 

fotossíntese do dossel até um IAF considerado ótimo, momento no qual a taxa de crescimento da cultura alcança 

o nível máximo (Brougham, 1956; Parsons et al, 1983; Gastal e Bélanger, 1993; Ishii, 1998). 

Implicações práticas sobres estas relações identificam quão efetivamente a energia luminosa pode ser 

utilizada em manejos de corte variáveis, tanto a nível foliar como a nível de dossel (Pedreira e Pedreira, 2007). 

Por sua vez, os compostos de reserva podem atuar como indicadores de manejo frente ao estresse em que a 

planta é confrontada. A exemplo do efeito de baixas temperaturas no inverno, ou mesmo, a tolerância e 

manutenção da produção sob desfolhações causadas por corte ou pastejo (Avice et al, 2003). Conforme Teixeira 

et al. (2007), a compreensão dos processos de alocação e quantificação destas reservas nos diferentes órgãos 

possibilitaria melhores recomendações de manejos, aumentando o rendimento e a persistência de leguminosas 

nas áreas implantadas. 

Especificamente ao amendoim forrageiro (Arachis pintoi Krapov. & W. C. Greg.) estas implicações 

apresentam-se de grande importância em função do número de trabalhos técnicos e de pesquisa sendo 

desenvolvidos com esta leguminosa. Sabidamente, os diversos cultivares comercialmente disponíveis desta 

leguminosa apresentam variações em desempenho agronômico e características morfológicas frente a diferentes 

manejos (Assis et al, 2013; Barro et al, 2014; Fialho, 2015; Brunetti et al, 2016; Fernandes et al, 2017). No 

entanto, respostas relativas a fotossíntese, tanto foliar como do dossel, armazenagem e alocação de compostos de 

reserva, IAF residual após a desfolha e suas relações no papel de rebrota do amendoim forrageiro ainda são 

escassos.  
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O conjunto de informações abrangendo tais variáveis morfofisiológicas em conjunto aos componentes 

de reserva, poderão contribuir para aperfeiçoar as recomendações de manejo de colheita e na manutenção da 

perenidade de áreas implantadas com amendoim forrageiro. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo 

avaliar, descrever e explicar os efeitos de quatro manejos de colheita sobre quatro cultivares comerciais de A. 

pintoi nos aspectos relacionados à fotossíntese do dossel, índice de área foliar, produção e reservas orgânicas. 

 

4.2. Material e Métodos 

4.2.1. Descrição do local, tratamentos e delineamento experimental 

O experimento foi conduzido em área pertencente a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

da Universidade de São Paulo, localizada no município de Piracicaba – SP. A área experimental (Figura 1) 

apresentava área total de 0,11 ha e uma altitude média de 519,0 m em relação ao nível do mar, encontrando-se 

sob as coordenadas geográficas 22°42'19.17" Sul e 47°38'28.07" Oeste. 

 

 

Figura 1. Vista da área experimental 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O solo da área experimental foi classificado como Nitossolo Vermelho Eutroférrico típico 

(EMBRAPA, 2006). Para a avaliação de sua fertilidade foram realizados amostragens de solo, no período 

antecedente ao início do experimento, em profundidades de 0-20 cm. As médias das características químicas do 

solo foram: pH (0,01 mol L-1 CaCl2) = 4,9; matéria orgânica (MO) = 32,0 g dm-3; P (método resina trocadora de 

íons) = 50,0 mg dm-3; K = 2,2 mmolc dm-3; Ca = 49,0 mmolc dm-3; Mg = 14,0 mmolc dm-3; H+Al = 58,0 mmolc 

dm-3; soma de bases (SB) = 65,2 mmolc dm-3; capacidade de troca de cátions (CTC) = 123,2 mmolc dm-3; 

saturação por bases (V) = 53,0%. 

O clima de Piracicaba é, de acordo com a classificação Köppen-Geiger, como do tipo Cwa, 

mesotérmico úmido subtropical de inverno seco (Cervellini et al, 1973). Os dados climáticos referentes ao 
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período experimental foram obtidos no posto meteorológico do Departamento de Ciências Exatas da ESALQ, 

distante cerca de 1,8 km da área experimental (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Variáveis climáticas ao longo do período experimental e média histórica (1917-2016) 

Variável climática Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. 

   
(2014/2015) 

    

Temperatura máxima (°C) 30,7 32,5 33,7 32,2 30,1 29,7 26,3 26,5 

Temperatura mínima (°C) 19,1 20,5 21,6 20,9 19,9 17,5 14,9 13,7 

Temperatura média (°C) 24,9 26,5 27,7 26,5 25,0 23,6 20,6 20,1 

Pluviosidade (mm) 159,0 256,9 104,1 248,2 134,3 12,8 86,7 3,8 

   
(2015/2016) 

    

Temperatura máxima (°C) 30,5 32,5 31,9 31,5 30,5 31,3 25,2 23,8 

Temperatura mínima (°C) 20,7 21,7 21,2 20,9 19,6 17,9 13,8 11,0 

Temperatura média (°C) 25,6 27,1 26,6 26,2 25,0 24,6 19,5 17,4 

Pluviosidade (mm) 251,5 246,8 8,6 6,8 4,1 0,2 3,4 5,7 

   
(1917/2016) 

    

Temperatura máxima (°C) 34,9 34,5 34,3 34,3 33,6 32,3 30,3 29,5 

Temperatura mínima (°C) 12,1 14,1 15,4 16,0 14,6 10,6 6,7 4,5 

Temperatura média (°C) 23,5 24,3 24,9 25,1 24,1 21,4 18,5 17,0 

Pluviosidade (mm) 132,5 199,8 229,2 180,5 142,1 65,8 54,5 44,9 

 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado com arranjo em parcelas 

subdivididas. À parcela foram alocados as combinações entre cultivares de A. pintoi (Alqueire-1, Amarillo, 

Belmonte e Mandobi) e intervalos entre cortes (28 e 35 dias) em um fatorial 4 x 2. À subparcela foi designado o 

fator intensidade de desfolhação, na forma de duas alturas de resíduo (5 e 10 cm). O experimento contou com 3 

repetições, totalizando 48 unidades experimentais (subparcelas de 9 m2). 

O período experimental foi de 11/12/2014 a 04/06/2015 (verão agrostológico 2014/2015) e de 

11/11/2015 a 28/04/2016 (verão agrostológico 2015/2016). Foram realizados 20 eventos de avaliação (cortes) 

durante o período experimental, sendo 11 avaliações respectivos ao tratamento de intervalo entre cortes de 28 

dias e 9 avaliações referentes ao tratamento com intervalo de 35 dias.  O critério de determinação para o 

encerramento do período experimental de cada ano foi a redução do ritmo de crescimento da leguminosa até o 

momento próximo a sua estagnação. Ao término do primeiro verão agrostológico de avaliações, manteve-se na 

área, assim como o período antecedente ao início do experimento, a capina manual com o objetivo de 

manutenção das unidades experimentais sem que houvesse infestações por plantas invasoras. Paralelamente, as 

condições alvo dos tratamentos foram mantidas até o início do segundo verão agrostológico.  
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4.2.2. Variáveis resposta 

4.2.2.1. Acúmulo total e taxa de acúmulo de forragem 

A massa de forragem das unidades experimentais foi mensurada ao final de cada período de 

rebrotação, determinado pelo intervalo entre cortes imposto (28 e 35 dias). Coletou-se uma amostra em cada 

unidade experimental, sendo a forragem amostrada no interior de uma moldura metálica de 0,25 m² com o 

auxílio de uma máquina de tosquia. A coleta foi realizada à altura de resíduo correspondente ao respectivo 

tratamento de intensidade de desfolhação (5 e 10 cm). A massa coletada correspondeu ao acúmulo de forragem 

desde a colheita anterior, uma vez que a altura do resíduo foi mantida em cada unidade experimental ao longo de 

todo o experimento. 

A forragem amostrada na unidade experimental foi pesada fresca no campo a fim de se obter o valor 

de massa de matéria verde, em seguida a amostra foi levada para secagem em estufa de circulação forçada de ar 

a 60°C até atingir peso constante. Por intermédio da massa parcialmente desidratada da amostra, foi determinado 

a taxa de acúmulo (kg MS ha-1 dia-1) de cada tratamento. O acúmulo total de biomassa de forragem (Mg MS ha-1) 

foi determinado por meio do somatório das produtividades de cada corte ao longo todo o período experimental. 

Após a coleta das amostras nas unidades experimentais, as subparcelas foram completamente 

uniformizadas à altura correspondente ao seu respectivo tratamento, usando-se uma motossegadora de barra. O 

material excedente após o corte foi removido da unidade experimental por meio de ancinho. 

 

4.2.2.2. Índice de área foliar, ângulo foliar e interceptação luminosa 

Antes e após cada colheita de forragem, a estrutura do dossel foi caracterizada por meio de um 

analisador de dossel modelo LAI-2000 (Li-Cor, Lincoln, Nebraska, EUA) para as variáveis índice de área foliar 

(IAF) não destrutivo, ângulos foliares médios em relação ao plano horizontal (ANG) e interceptação luminosa 

(IL). Em cada unidade experimental realizaram-se 10 amostragens, sendo estas realizadas em duas séries de 

cinco medições intercaladas com duas medições de referência no topo do dossel. Os pontos de amostragem para 

IL foram escolhidos de maneira sistemática com o objetivo de representar a condição média do dossel na 

subparcela. As avaliações foram realizadas em momentos de predominância de radiação difusa, seguindo as 

considerações de utilização do aparelho (Welles e Norman, 1991). 

 

4.2.2.3. Fotossíntese de folha e dossel 

As taxas de fotossíntese líquida foliar foram medidas imediatamente antes da colheita da forragem 

usando um sistema medidor de fotossíntese portátil modelo LI-6400 (Li-Cor, Lincoln, Nebraska, EUA). As taxas 

fotossintéticas de três folíolos foram medidas em cada unidade experimental, seguindo um critério de avaliação 

visual de modo a selecionar sempre a folha mais jovem com folíolos completamente expandidos, verdes, limpos 

e de tamanhos similares ao folíolo padrão. 
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A padronização do tamanho do folíolo foi realizada uma três dias antes de cada corte. Foram 

coletados, de cada tratamento, 50 folíolos, sendo estes armazenados no campo em uma pequena caixa contendo 

gelo reciclável. Posteriormente os folíolos foram encaminhados ao laboratório e analisados por intermédio de um 

integrador de área foliar, modelo LI-3100 (Li-Cor, Lincoln, Nebraska, EUA) para determinação da área média 

do folíolo padrão de cada tratamento. O valor médio da área do folíolo padrão foi utilizado como dado de 

entrada no medidor portátil LI-6400 no momento da avaliação da taxa de fotossíntese. 

As medições foram realizadas no período de 9:00 às 14:00 h em dias de céu claro. Optou-se por este 

intervalo de tempo, pois as curvas fotossintéticas de muitas espécies vegetais possuem sua taxa máxima neste 

período, atingindo um estado de saturação com o avançar do dia (Hall et al, 1993). 

A intensidade de luz na câmara foliar do medidor de fotossíntese portátil foi regulada para 1.000 µmol 

fótons m-2 s-1 e a concentração média de CO2 de 350 µmol mol-1, obtida com utilização de cilindros de CO2 

acoplados ao aparelho. 

A estimativa da taxa de fotossíntese do dossel foi determinada por meio do modelo de distinção de 

assimilação de CO2 em folhas “de sol” e folhas “de sombra”, conforme apresentado por Boote e Jones (1987). 

Considerou-se a descrição de Sheehy e Cooper (1973) para a estimativa do coeficiente de extinção luminosa (k), 

utilizando dados de reflexão e a transmissão de luz pelo dossel (equação 1).  

 

k = - [loge (I/I0)]/IAF     (Eq. 1) 

 

Onde: k = coeficiente de extinção luminosa; 

I = valor da irradiância abaixo do dossel; 

I0 = valor da irradiância acima do dossel; 

 

Quantificou-se, a partir do IAF, aqui denominado como IAFtotal, e do k, o índice de área foliar de sol e 

um índice de área foliar de sombra, conforme equações 2 e 3, respectivamente: 

 

IAFsol = (1/k)[1-exp(-k*IAFtotal)]               (Eq. 2) 

 

IAFsombra = IAFtotal - IAFsol                                          (Eq. 3) 

 

Onde: IAFtotal = índice de área foliar; 

IAFsol = índice de área foliar de sol; 

IAFsombra = índice de área foliar de sombra. 

 

A determinação da assimilação de CO2 pelas folhas de sol foi obtida por meio de uma curva de 

resposta exponencial negativa, na qual a assíntota corresponde à fotossíntese máxima de folhas, a inclinação 

inicial representa a eficiência de utilização de luz e a variável de entrada é o valor da irradiância 

fotossinteticamente ativa absorvida (k(1-σ)RFA), conforme a equação 4: 

 

Fsol = Fmax{1-exp[-Qe*k(1-σ)RFA/Fmax]}                 (Eq. 4) 
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Onde: Fsol = assimilação de CO2 por folhas de sol (μmol de CO2 m-2 s-1). 

Fmax = assimilação máxima de CO2 de folhas individuais (μmol de CO2 m-2 s-1);  

Qe = eficiência de utilização de luz (μmol de CO2 m-2 s-1/μmol fótons m-2 s-1); 

RFA = radiação fotossinteticamente ativa (μmol fótons m-2 s-1); 

σ = coeficiente de reflexão e transmissão.  

 

Para a estimativa da assimilação de CO2, assumiu-se um valor de Qe de 0,0524 μmol de CO2 m-2 s-

1/μmol fótons m-2 s-1 conforme Boote e Jones (1987). Para o σ foi adotado o valor de 23,6% conforme Leitão e 

Oliveira (2000) para Arachis spp. 

A RFA incidente para a fotossíntese de folhas sombreadas, considerando o mesmo k e a mesma 

eficiência no uso da luz refletida e transmitida por todas as folhas sombreadas, foi determinada de acordo com a 

equação 5: 

 

RFAsombra = σ*RFA[1-exp(-k*IAFsombra)]/IAFsombra                                  (Eq. 5) 

 

Onde: RFAsombra = radiação fotossinteticamente ativa para folhas de sombra (μmol fótons m-2 s-1). 

 

Assim, a assimilação de CO2 por folhas de sombra foi calculada de modo análogo à de folhas de sol 

(equação 6): 

 

Fsombra = Fmax[1-exp(-Qe*RFAsombra/Fmax)]       (Eq. 6) 

 

Onde: Fsombra = assimilação de CO2 por folhas de sombra (μmol de CO2 m-2 s-1). 

 

 A assimilação total de CO2 pelo dossel foi obtida pelo somatório da assimilação de CO2 das 

duas categorias de folhas (equação 7): 

 

Fdossel = Fsol * IAFsol + Fsombra * IAFsombra     (Eq. 7) 

 

Onde: Fdossel = assimilação total de CO2 pelo dossel (μmol de CO2 m-2 s-1). 

 

4.2.2.4. Reservas orgânicas 

Amostras do sistema radicular e de massa de forragem (nível do solo até 5 cm) foram coletadas ao 

início e ao final dos dois verões agrostológicos ao longo do período experimental. Em cada evento de 

amostragem uma área representativa foi selecionada em cada unidade experimental, sendo esta determinada 

visualmente pela área em que a cobertura se apresentava mais densa, homogênea e a uma distância mínima de 30 

cm da bordadura. 
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As amostragens foram realizadas com auxílio de uma moldura metálica, cuja dimensão possuiu 20 cm 

de largura, 20 cm de comprimento e 20 cm de profundidade, resultando em uma amostra contendo 

aproximadamente 8000 cm3 (Figura 2B).  

 

 

Figura 2. Amostragem de raiz e parte aérea de A. pintoi (A). Volume da amostra de solo e raiz coletado nas unidades 

experimentais (B) 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

As amostras foram removidas do solo e acondicionadas em caixas contendo gelo a fim de minimizar 

perdas de compostos de reserva pela atividade respiratória dos tecidos, em seguida, as amostras foram alocadas 

em um freezer a uma temperatura de aproximadamente -20°C.  

As amostras foram lavadas para remoção de solo e levadas à estufa de ventilação forçada (65°C) até 

atingirem peso constante. Em seguida, as amostras foram separadas em raiz (raiz e massa de forragem até 5 cm 

acima do nível do solo) e sementes. Todas as amostras secas de raiz foram moídas em moinho tipo Wiley com 

peneira de abertura 1 mm para a determinação da concentração de N total e carboidratos totais não estruturais 

(CTNE). Todos os dados de composição química foram expressos com base na matéria orgânica (MO). 

 A concentração de N total na amostra foi determinada pelo método micro Kjeldahl (Gallaher et al, 

1975), sendo o N total da digesta medido por colorimetria semi-automatizada (Hambleton, 1977). A 

concentração de CTNE foi determinada seguindo a modificação do procedimento de Smith (1981) conforme 

descrição de Christiansen et al. (1988), em que as amostras são incubadas com invertase e amiloglucosidase a 

fim de converterem amido e oligossacarídeos em monossacarídeos, em seguida, as hexoses totais resultantes são 

analisadas por um ensaio de açúcar redutor.  
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4.2.3. Método estatístico 

A análise estatística dos dados foi realizada utilizando-se o PROC MIXED do pacote estatístico SAS® 

(Statistical Analysis System), (Littel et al, 2006). Na escolha da matriz de variância e covariância foi utilizada o 

Critério de Informação de Akaike (Wolfinger e Oconnell, 1993). Os efeitos de genótipo, intervalo entre cortes, 

intensidade de desfolhação e suas interações foram considerados efeitos fixos e, efeitos de verões agrostológicos 

foram considerados como efeito aleatório (Littel et al, 2006). No entanto, no modelo utilizado para os compostos 

de reserva, os verões agrostológicos foram considerados como efeito fixo a fim de avaliar as possíveis variações 

ao longo dos anos. As médias dos tratamentos foram estimadas utilizando-se o “LSMEANS” e a comparação 

entre elas realizada por meio da probabilidade da diferença (“PDIFF”), usando o teste Tukey e um nível de 

significância de 5%. 

 

4.3. Resultados 

4.3.1. Acúmulo total e taxa de acúmulo de forragem 

 O acúmulo total de MS apresentou efeito significativo de interações duplas entre os fatores 

cultivar e intervalo entre desfolha (P=0,040), cultivar e intensidade de desfolha (P=0,003), e intervalo entre 

desfolha e intensidade de desfolha (P=0,002). 

A análise de cultivares sob manejos com intervalos entre desfolhações de 28 dias apresentou maior 

acúmulo total de MS para o cultivar Belmonte (P<0,05) em relação aos demais cultivares avaliados (Tabela 2). 

Belmonte apresentou um acúmulo total superior a 19,40%; 42,23% e 30,09% em relação aos cultivares Alqueire-

1, Amarillo e BRS Mandobi, respectivamente. O cultivar Alqueire-1 apresentou maior (P<0,05) acúmulo total 

apenas quando contrastado ao cultivar Amarillo, sendo esta diferença superior a 2,6 Mg MS ha-1. O cultivar 

BRS Mandobi foi considerado semelhante (P>0,05) tanto ao cultivar Alqueire-1 quanto ao cultivar Amarillo. 

Quando os cultivares tiveram seus resultados avaliados em relação ao intervalo entre desfolha de 35 dias, 

observou-se que o cultivar Belmonte manteve-se como o material de maior acúmulo total de MS (P<0,05) em 

relação aos outros amendoins. No entanto, para os cultivares Alqueire-1 e BRS Mandobi foi observado um 

acúmulo total semelhante (P>0,05), sendo estes superiores (P<0,05) ao cultivar Amarillo.  

A avaliação referente aos intervalos entre desfolhas em cada cultivar, identificou que Alqueire-1, 

Amarillo e Belmonte possuem acúmulo total de MS semelhante (P>0,05) quando manejados com intervalos 

entre desfolha de 28 ou 35 dias. Para o cultivar BRS Mandobi, o acúmulo total de MS apresentou 

significativamente maior (P<0,05) quantidade de massa de forragem quando manejado por meio de intervalo 

entre desfolha de 35 dias.  
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Tabela 2. Acúmulo total de MS de cultivares de A. pintoi sob intervalos entre desfolhas variáveis 

Intervalo entre desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

 ------------------------------- kg MS ha-1 ------------------------------- 

28 dias 9189,03bA 6586,37cA 11402,00aA 7970,89bcB 

35 dias 10295,00bA 5636,93cA 12307,00aA 9427,62bA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

O manejo de intensidade de desfolha com altura do resíduo a 5 cm indicou maior acúmulo total de MS 

para o cultivar Belmonte (P<0,05) em relação aos demais cultivares avaliados (Tabela 3). Os cultivares Alqueire-

1 e BRS Mandobi não apresentaram diferenças significativas (P>0,05) entre si para esta variável resposta, 

enquanto Amarillo apresentou significativamente (P<0,05) o menor acúmulo total de MS comparativamente aos 

demais amendoins avaliados. O cultivar Belmonte, para a intensidade de 5 cm de altura de resíduo, apresentou 

um acúmulo total superior a 21,55%; 36,07% e 20,09% em relação aos cultivares Alqueire-1, Amarillo e BRS 

Mandobi, respectivamente. 

Em manejos com altura do resíduo de 10 cm, o acúmulo total de MS entre os cultivares Alqueire-1 e 

Belmonte não diferiu (P>0,05) entre si, porém ambos foram superiores a Amarillo e BRS Mandobi. O cultivar 

Amarillo apresentou o menor (P<0,05) acúmulo total sob desfolhações com resíduo de 10 cm, diferenciando em 

130,52%, 166,73% e 75,97% menos massa acumulada em comparação a Alqueire-1, Belmonte e BRS Mandobi, 

respectivamente. 

As avaliações dentro de cada cultivar evidenciaram que as intensidades de desfolha não afetaram 

(P>0,05) o acúmulo total de MS do cultivar Alqueire-1. Entretanto, para os cultivares Amarillo, Belmonte e BRS 

Mandobi a intensidade de desfolha de 5 cm de altura do resíduo amplia de forma significativa (P<0,05) o 

acúmulo total de biomassa destes cultivares. 

 

Tabela 3. Acúmulo total de MS de cultivares de A. pintoi sob intensidade de desfolha variáveis 

Intensidade de desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

 ------------------------------ kg MS ha-1 ------------------------------ 

5 cm 9895,45bA 8063,73cA 12614,00aA 10079,00bA 

10 cm 9588,84aA 4159,57cB 11095,00aB 7319,70bB 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

Quando manejado em uma intensidade de desfolha com 5 cm de altura de resíduo, o amendoim 

forrageiro não apresentou diferença significativa (P>0,05) entre os dias de intervalo entre desfolhas, em relação 

ao acúmulo total de MS (Tabela 4). Ao passo que o manejo por meio de uma intensidade de desfolha de 10 cm 

de altura de resíduo, o maior intervalo entre desfolhações (35 dias) apresentou-se significativamente superior 

(P<0,05) para a variável acúmulo total de MS, ou seja, 1714,16 kg MS ha-1 mais massa de forragem em relação 

ao intervalo contendo 28 dias. 
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A observação individual dentro dos intervalos entre desfolhas identificou que para 28 dias a 

intensidade de menor altura aumentou significativamente (P<0,05) o acúmulo total de MS, sendo este 3206,40 

kg MS ha-1 superior a intensidade de desfolha de 10 cm de altura do resíduo. Quando o manejo foi definido para 

35 dias de intervalo entre desfolhas, observou-se diferença significativa (P<0,05) entre as intensidades de 

desfolha, tendo a intensidade de 5 cm acumulado 1038,00 kg MS ha-1 acima da intensidade de 10 cm. 

 

Tabela 4. Acúmulo total de MS de A. pintoi sob intervalos e intensidades de desfolhas variáveis 

Intensidade de desfolha 
Intervalo entre desfolha 

28 dias 35 dias 

 --------------------------- kg MS ha-1 --------------------------- 

5 cm 10390,00aA 9935,76aA 

10 cm 7183,60bB 8897,76aB 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

As taxas de acúmulo diário no período experimental apresentaram efeitos significativos de interações 

duplas entre os fatores cultivar e intervalo entre desfolha (P=0,040), cultivar e intensidade de desfolha 

(P=0,003), e intervalo entre desfolha e intensidade de desfolha (P=0,002). 

A análise de cultivares sob manejos com intervalos entre desfolhações de 28 dias apresentou maior 

taxa de acúmulo diário para o cultivar Belmonte (P<0,05) em relação aos demais materiais avaliados (Tabela 5). 

O cultivar Alqueire-1 apresentou maior (P<0,05) taxa de acúmulo diário quando comparado ao cultivar 

Amarillo, sendo esta diferença superior a 8,45 kg MS ha-1 dia-1. O cultivar BRS Mandobi foi considerado 

semelhante (P>0,05) tanto ao cultivar Alqueire-1 quanto ao cultivar Amarillo. Quando os cultivares tiveram seus 

resultados avaliados em relação ao intervalo entre desfolha de 35 dias, observou-se que o cultivar Belmonte 

manteve-se como o material de maior taxa de acúmulo diário (P<0,05) em relação aos outros amendoins. No 

entanto, para os cultivares Alqueire-1 e BRS Mandobi foi observado uma taxa de acúmulo diário semelhante 

(P>0,05) entre si, sendo estes significativamente superior (P<0,05) ao cultivar Amarillo.  

A avaliação referente aos intervalos entre desfolhas relativas a cada cultivar, observou-se que 

Alqueire-1, Amarillo e Belmonte possuem uma taxa de acúmulo diário semelhante (P>0,05) quando manejados 

com intervalos entre desfolha de 28 ou 35 dias. Contudo, o cultivar BRS Mandobi apresentou diferença 

significativa (P<0,05) no manejo com intervalo entre desfolhas variáveis, sendo o intervalo de 35 dias com maior 

taxa de acúmulo diário em relação a 28 dias. 

 

Tabela 5. Taxa de acúmulo diário de cultivares de A. pintoi sob intervalos entre desfolhas variáveis 

Intervalo entre desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

 --------------------------- kg MS ha-1 dia-1 --------------------------- 

28 dias 29,83bA 21,38cA 37,02aA 25,88bcB 

35 dias 32,68bA 17,89cA 39,07aA 29,93bA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 
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O manejo de intensidade de desfolha com altura do resíduo a 5 cm indicou maior taxa de acúmulo 

diário de MS para o cultivar Belmonte (P<0,05) em relação aos demais cultivares avaliados (Tabela 6). Os 

cultivares Alqueire-1 e BRS Mandobi não apresentaram diferenças significativas (P>0,05) entre si para esta 

variável resposta, enquanto Amarillo apresentou significativamente (P<0,05) a menor taxa de acúmulo 

comparativamente aos demais amendoins avaliados. O cultivar Belmonte, para a intensidade de 5 cm de altura 

de resíduo, apresentou um acúmulo total superior a 18,02%; 35,73% e 19,06% em relação aos cultivares 

Alqueire-1, Amarillo e BRS Mandobi, respectivamente. 

Em manejos com altura do resíduo de 10 cm, a taxa de acúmulo diário de MS entre os cultivares 

Alqueire-1 e Belmonte não diferiu (P>0,05) entre si, porém ambos foram superiores a Amarillo e BRS Mandobi. 

O cultivar Amarillo apresentou a menor (P<0,05) taxa de acúmulo sob desfolhações com resíduo de 10 cm, 

diferenciando em 78,85%, 97,09% e 33,98% menos massa acumulada em comparação a Alqueire-1, Belmonte e 

BRS Mandobi, respectivamente. 

As avaliações dentro de cada cultivar evidenciaram que as intensidades de desfolha não afetaram 

(P>0,05) a taxa de acúmulo diário de MS do cultivar Alqueire-1. Entretanto, para os cultivares Amarillo, 

Belmonte e BRS Mandobi a intensidade de desfolha de 5 cm de altura do resíduo amplia de forma significativa 

(P<0,05) a taxa de acúmulo diário de biomassa destes cultivares. 

 

Tabela 6. Taxa de acúmulo diário de cultivares de A. pintoi sob intensidades de desfolhas variáveis 

Intensidade de desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

 --------------------------- kg MS ha-1 dia-1 --------------------------- 

5 cm 38,74bA 30,37cA 47,26aA 38,25bA 

10 cm 38,15aA 21,33cB 42,04aB 28,58bB 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

Quando manejado em uma intensidade de desfolha com 5 cm de altura de resíduo, o amendoim 

forrageiro não apresentou diferença significativa (P>0,05) entre os dias de intervalo entre desfolhas, em relação a 

taxa de acúmulo diário (Tabela 7). Ao passo que o manejo por meio de uma intensidade de desfolha de 10 cm de 

altura de resíduo, o maior intervalo entre desfolhações (35 dias) apresentou-se significativamente superior 

(P<0,05) para a variável taxa de acúmulo diário de MS, ou seja, 9,15 kg MS ha-1 dia-1 a mais em relação ao 

intervalo contendo 28 dias. 

A observação individual dentro dos intervalos entre desfolhas identificou que para 28 dias a 

intensidade de menor altura de resíduo aumentou significativamente (P<0,05) a taxa de acúmulo diário, sendo 

9,87 kg MS ha-1 dia-1 superior a intensidade de maior altura. Quando o manejo foi definido para 35 dias de 

intervalo entre desfolhas, não foi observado diferença significativa (P>0,05) entre as intensidades de desfolha de 

5 cm e 10 cm.  
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Tabela 7. Taxa de acúmulo diário de A. pintoi sob intervalos e intensidades de desfolhas variáveis 

Intensidade de desfolha 
Intervalo entre desfolha 

28 dias 35 dias 

 --------------------------- kg MS ha-1 dia-1 --------------------------- 

5 cm 37,82aA 39,49aA 

10 cm 27,95bB 37,10aA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

4.3.2. Índice de área foliar, ângulo foliar e interceptação luminosa 

O índice de área foliar avaliado antes (IAFpré) da colheita do A. pintoi apresentou diferença entre as 

intensidades de desfolha (P<0,001) e, efeito de interação dupla entre os fatores cultivar e intervalo entre desfolha 

(P=0,001).  

Para o efeito de intensidade de desfolha, o resíduo de 10 cm de altura acima do solo deteve 

significativamente de maior (P<0,001) IAFpré. Intensidades de 5 cm apresentaram um IAFpré de 3,44 enquanto 

manejos com 10 cm de resíduo pôde-se observar um valor de 4,27, ou seja, 19,44% superior a intensidade de 

maior remoção de forragem. 

A avaliação da interação de cultivares sob manejos com intervalos entre desfolhações de 28 dias 

indicou diferença significativa (P<0,05) entre o IAFpré do cultivar Belmonte em relação aos outros cultivares 

avaliados, sendo Belmonte superior em 12,85%, 12,09% e 18,89% aos cultivares Alqueire-1, Amarillo e BRS 

Mandobi, respectivamente (Tabela 8). Para a avaliação dos manejos com intervalos de 35 dias o cultivar 

Amarillo apresentou menor (P<0,05) IAFpré em relação a todos os materiais analisados. Já o cultivar Alqueire-1 

apresentou diferença significativa (P<0,05), além do cultivar Amarillo, também de Belmonte. 

Cada cultivar, exceto Amarillo, apresentou maior (P<0,05) IAFpré quando o intervalo de desfolha foi 

de 35 dias em relação a 28 dias. Contudo, para o cultivar Amarillo não houve diferença significativa (P>0,05) 

entre os manejos de intervalos de desfolha. 

 

Tabela 8. Índice de área foliar antes da colheita de cultivares de A. pintoi sob intervalos entre desfolhas variáveis 

Intervalo entre desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

28 dias 3,46bB 3,49bA 3,97aB 3,22bB 

35 dias 4,11bA 3,64cA 4,63aA 4,30abA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

Observou-se efeito de interação dupla entre os fatores cultivar e intervalo entre desfolha (P=0,028), 

cultivar e intensidade de desfolha (P=0,004) e, intervalo entre desfolha e intensidade de desfolha (P=0,013) para 

a variável resposta índice de área foliar após a desfolha (IAFpós). 

A avaliação de cultivares sob manejos com intervalos entre desfolhações com 28 dias indicou 

diferença significativa (P<0,05) entre o IAFpós do cultivar Belmonte comparativamente aos outros cultivares 
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avaliados, tendo BRS Mandobi não diferido (P>0,05) entre Alqueire-1 e Amarillo. Neste manejo (28 dias) o 

cultivar Belmonte apresentou-se 20,45%, 9,54% e 17,27% maior IAFpós em relação aos cultivares Alqueire-1, 

Amarillo e BRS Mandobi, respectivamente (Tabela 9).  

Para a avaliação dos manejos com intervalos de 35 dias o cultivar Alqueire-1 apresentou menor 

(P<0,05) IAFpós em relação a todos os materiais analisados. Amarillo e BRS Mandobi não apresentaram 

diferença significativa (P>0,05) entre si, porém o cultivar Belmonte apresentou maior (P<0,05) IAFpós. Em 

relação aos demais cultivares, Belmonte apresentou uma diferença superior a 15,45%. 

A avaliação de cada cultivar identificou que os diferentes intervalos entre desfolhas não apresentam 

diferença (P>0,05) no IAFpós de cultivares Belmonte e BRS Mandobi. No entanto, quando em intervalos maiores 

(35 dias), Alqueire-1 e Amarillo apresentam menores (P<0,05) IAFpós comparados a intervalos de 28 dias. 

 

Tabela 9. Índice de área foliar após a colheita de cultivares de A. pintoi sob intervalos entre desfolhas variáveis 

Intervalo entre desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

28 dias 1,75cA 1,99bA 2,20aA 1,82bcA 

35 dias 1,49cB 1,75bB 2,07aA 1,71bA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

Em manejos de intensidade de desfolha com altura do resíduo a 5 cm o cultivar Belmonte apresentou 

maior (P<0,05) IAFpós em relação aos cultivares Alqueire-1 e BRS Mandobi e, semelhante (P>0,05) ao cultivar 

Amarillo (Tabela 10). Por sua vez, BRS Mandobi foi considerado com o IAFpós semelhante (P>0,05) aos 

cultivares Alqueire-1 e Amarillo. 

Em intensidades de desfolha de 10 cm o cultivar Belmonte apresentou maior (P<0,05) IAFpós em 

relação a todos os cultivares avaliados. Cultivar Amarillo apresentou diferença significativa (P<0,05), além de 

Belmonte, também a Alqueire-1. Entretanto, BRS Mandobi foi considerado como não diferente (P>0,05) dos 

cultivares Alqueire-1 e Amarillo. 

As avaliações individuais em cada cultivar evidenciaram que as intensidades de desfolha maiores, ou 

seja, com altura de resíduo de 5 cm, promoveram menores (P<0,05) IAFpós em comparação a intensidades de 10 

cm, sendo a diferença de 41,18% para Alqueire-1; 40,60% para Amarillo; 44,52% para Belmonte e; 41,44% para 

BRS Mandobi. 

 

Tabela 10. Índice de área foliar após a colheita de cultivares de A. pintoi sob intensidades de desfolhas variáveis 

Intensidade de desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

5 cm 1,20cB 1,39abB 1,52aB 1,30bcB 

10 cm 2,04cA 2,34bA 2,74aA 2,22bcA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 
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Quando manejado em uma intensidade de desfolha com 5 cm de altura de resíduo, o amendoim 

forrageiro desfolhado a cada 28 dias apresentou maior (P<0,05) IAFpós em relação ao intervalo entre desfolha de 

35 dias (Tabela 11). De forma análoga, para o manejo com intensidade de desfolha de 10 cm, o intervalo de 28 

dias promoveu maiores (P<0,05) IAFpós.  

A observação individual dentro dos intervalos entre desfolhas identificou que, tanto para 28 dias como 

para 35 dias, maiores (P<0,05) tornaram-se o IAFpós quando a intensidade de desfolha foi de 10 cm. 

 

Tabela 11. Índice de área foliar após a colheita de A. pintoi sob intervalos e intensidades de desfolhas variáveis 

Intensidade de desfolha 
Intervalo entre desfolha 

28 dias 35 dias 

5 cm 1,40aB 1,31bB 

10 cm 2,47aA 2,20bA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

Para a variável ângulo foliar, mensurado antes da desfolha (ANGpré), não houve efeitos significativos 

(P>0,05), tanto para os fatores independentemente avaliados, quanto para os efeitos de interação entre os 

mesmos. No entanto, para a variável ângulo foliar, avaliado após a desfolha (ANGpós), houve efeito significativo 

apenas para o fator intensidade de desfolha (P=0,005).  

O amendoim forrageiro manejado a uma Intensidade de desfolha contendo o resíduo com 5 cm 

(47,34°), apresentou maior ANGpós em relação ao resíduo de 10 cm (44,45°) ao longo do estudo, ou seja, 6,50% 

superior. 

A interceptação luminosa avaliada antes (ILpré) e depois (ILpós) da desfolha do A. pintoi apresentou 

efeito de interação entre os fatores cultivar e intervalo entre desfolha (P=0,005) para ILpré e (P=0,024) para ILpós. 

Houve efeito de interação entre os fatores intensidade de desfolha e intervalo entre desfolha (P=0,011) para ILpré 

e (P=0,002) para ILpós. 

A avaliação de cultivares sob manejos com intervalos entre desfolhações com 28 dias indicou 

diferença significativa (P<0,05) entre o ILpré do cultivar Belmonte em relação aos outros cultivares avaliados, 

sendo que Belmonte interceptou 3,74%, 2,85% e 4,45% a mais comparativamente aos cultivares Alqueire-1, 

Amarillo e BRS Mandobi, respectivamente (Tabela 12). Para a avaliação dos manejos com intervalos de 35 dias 

o cultivar Belmonte apresentou maior (P<0,05) ILpré em relação aos cultivares Amarillo e Alqueire-1, tendo o 

cultivar BRS Mandobi apresentado apenas diferença (P<0,05) relativa a Alqueire-1. 

A análise designada à cada cultivar indicou que para o cultivar BRS Mandobi intervalos de 35 dias 

promoveram maiores (P<0,05) interceptações de luz pelo dossel previamente ao corte. Ao cultivar Alqueire-1, 

Amarillo e Belmonte não foram observados efeito significativo (P>0,05) do intervalo entre desfolhas sobre a 

variável ILpré.   
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Tabela 12. Interceptação luminosa antes da colheita de cultivares de A. pintoi sob intervalos entre desfolhas variáveis 

Intervalo entre desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

 ----------------------------------- % ----------------------------------- 

28 dias 90,17bA 91,00bA 93,67aA 89,50bB 

35 dias 88,33cA 89,50bcA 92,00aA 91,67abA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

Quando manejado em uma intensidade de desfolha com 5 cm de altura de resíduo, o amendoim 

forrageiro não apresentou diferença significativa (P>0,05) entre os dias de intervalo entre desfolhas, em relação a 

ILpré (Tabela 13). Ao passo que o manejo por meio de uma intensidade de desfolha de 10 cm de altura de 

resíduo, o menor intervalo entre desfolhações (28 dias) apresentou-se significativamente superior (P<0,05) para a 

variável ILpré, ou seja, 1,83% maior interceptação de luz pelo dossel em relação ao intervalo contendo 35 dias. 

A observação individual dentro dos intervalos entre desfolhas identificou que, tanto para 28 dias como 

para 35 dias, intensidade de 5 cm resultou em menor (P<0,05) ILpré. 

 

Tabela 13. Interceptação luminosa antes da colheita de A. pintoi sob intervalos e intensidades de desfolhas variáveis 

Intensidade de desfolha 
Intervalo entre desfolha 

28 dias 35 dias 

 ----------------------------- % ----------------------------- 

5 cm 87,92aB 88,33aB 

10 cm 94,25aA 92,42bA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

Em manejos de intervalo entre desfolhas de 28 dias o cultivar Belmonte apresentou maior (P<0,05) 

ILpós em relação aos cultivares Alqueire-1 e BRS Mandobi e, semelhante (P>0,05) ao cultivar Amarillo (Tabela 

14). Por sua vez, BRS Mandobi foi considerado com o ILpós semelhante (P>0,05) aos cultivares Alqueire-1 e 

Amarillo. 

No intervalo entre desfolhas de 35 dias o cultivar Belmonte apresentou maior (P<0,05) ILpós em 

relação a todos os cultivares avaliados. Os cultivares Amarillo e BRS Mandobi não apresentaram diferença 

significativa (P>0,05) entre si, por sua vez, o cultivar Alqueire-1 resultou em menor (P<0,05) interceptação 

luminosa do dossel após a desfolha.  

A observação feita dentro de cada cultivar indicou que somente para o amendoim forrageiro Alqueire-

1 os intervalos entre desfolhas resultam em diferentes ILpós. No caso, o intervalo de 28 dias promoveu maior 

(P<0,05) ILpós, sendo 4,17% maior a interceptação de luz pelo dossel em relação ao intervalo contendo 35 dias.  
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Tabela 14. Interceptação luminosa após a colheita de cultivares de A. pintoi sob intervalos entre desfolhas variáveis 

Intervalo entre desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

 ----------------------------------- % ----------------------------------- 

28 dias 69,17cA 73,17abA 75,67aA 71,33bcA 

35 dias 65,00cB 71,83bA 75,50aA 71,00bA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

Quando manejado em uma intensidade de desfolha com 5 cm de altura de resíduo, o amendoim 

forrageiro não apresentou diferença significativa (P>0,05) entre quaisquer um dos dias de intervalo entre 

desfolhas, em relação a ILpós (Tabela 15). Contudo, o manejo por meio de uma intensidade de desfolha de 10 cm 

de altura de resíduo resultou em maior (P<0,05) ILpós no intervalo entre desfolhações de 35 dias, ou seja, 3,17% 

maior interceptação de luz pelo dossel em relação ao intervalo contendo 28 dias. 

A observação individual dentro de cada intervalo entre desfolhas identificou que, tanto para 28 dias 

como para 35 dias, a intensidade em que a altura do resíduo foi de 5 cm, o ILpós foi significativamente menor 

(P<0,05) do que intensidade de 10 cm. 

 

Tabela 15. Interceptação luminosa após a colheita de A. pintoi sob intervalos e intensidades de desfolhas variáveis 

Intensidade de desfolha 
Intervalo entre desfolha 

28 dias 35 dias 

 ----------------------------- % ----------------------------- 

5 cm 62,67aB 62,83aB 

10 cm 78,83bA 82,00aA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

4.3.3. Taxa de fotossíntese de folha e dossel 

A taxa de fotossíntese de folha apresentou efeito significativo apenas para a interação dupla entre os 

fatores cultivar e intervalo entre desfolha (P<0,001). 

A análise de cultivares sob manejos com intervalos entre desfolhações de 28 dias apresentou maior 

taxa de fotossíntese foliar para o cultivar Belmonte (P<0,05) em relação aos cultivares Alqueire-1 e BRS 

Mandobi (Tabela 16), sendo Belmonte 2,8917 e 2,0817 µmol CO2 m-2 s-1 superior aos amendoins Alqueire-1 e 

BRS Mandobi, respectivamente. O cultivar Amarillo apresentou-se semelhante (P>0,05) tanto ao cultivar 

Belmonte, como ao cultivar BRS Mandobi, sendo superior (P<0,05) apenas quando contrastado ao cultivar 

Alqueire-1. 

Quando os diferentes cultivares tiveram seus resultados avaliados em relação ao intervalo entre 

desfolha de 35 dias, não foi observado diferença significativa (P>0,05) entre a taxa de fotossíntese de folha de 

quaisquer amendoins forrageiros. 
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A análise referente ao intervalo entre desfolhas dentro de cada cultivar indicou que para Alqueire-1 e 

BRS Mandobi, sejam eles manejados com 28 ou 35 dias, não há diferença significativa (P>0,05) quanto a taxa de 

fotossíntese de folha. Contudo, para os cultivares Amarillo e Belmonte, intervalos de desfolha com 28 dias 

permitem maiores (P<0,05) taxas de fotossíntese foliar em relação a intervalos de 35 dias. 

 

Tabela 16. Taxa de fotossíntese líquida de folha de cultivares de A. pintoi sob intervalos entre desfolhas variáveis 

Intervalo entre desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

 -------------------------- µmol CO2 m-2 s-1 -------------------------- 

28 dias 13,8400cA 15,7417abA 16,7317aA 14,6500bcA 

35 dias 14,3900aA 14,7300aB 14,1267aB 15,0433aA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

A taxa de fotossíntese do dossel de A. pintoi apresentou diferença entre as intensidades de desfolha 

(P<0,001) e, efeito de interação dupla entre os fatores cultivar e intervalo entre desfolha (P<0,001).  

Para o efeito de intensidade de desfolha, o resíduo de 10 cm de altura acima do solo deteve 

significativamente de maior (P<0,001) taxa de fotossíntese do dossel. Intensidades de 5 cm apresentaram uma 

taxa de fotossíntese do dossel de 24,5479 µmol CO2 m-2 s-1 enquanto manejos com 10 cm de resíduo pôde-se 

observar um valor de 26,5799 µmol CO2 m-2 s-1, ou seja, 8,28% superior a intensidade de maior remoção de 

forragem. 

A avaliação da interação de cultivares sob manejos com intervalos entre desfolhações de 28 dias 

indicou diferença significativa (P<0,05) entre a taxa de fotossíntese do dossel do cultivar Belmonte em relação 

aos outros cultivares avaliados, sendo Belmonte superior em 14,95%, 7,17% e 15,63% aos cultivares Alqueire-1, 

Amarillo e BRS Mandobi, respectivamente (Tabela 17). O cultivar Amarillo apresentou maior (P<0,05) taxa de 

fotossíntese do dossel apenas em relação aos cultivares Alqueire-1 e BRS Mandobi, sendo estes últimos 

considerados semelhantes entre si (P>0,05).  

Para a avaliação dos manejos com intervalos de 35 dias, os cultivares BRS Mandobi, Belmonte e 

Alqueire-1 apresentaram taxas de fotossíntese do dossel semelhantes entre si (P>0,05), sendo o cultivar 

Alqueire-1 também considerado semelhante ao Amarillo (P>0,05). No entanto, ao contrastar o cultivar Amarillo 

com Belmonte e BRS Mandobi, pôde-se observar menor (P<0,05) taxa de fotossíntese do dossel para Amarillo. 

A análise referente ao intervalo entre desfolhas dentro de cada cultivar indicou que para Amarillo e 

Belmonte, sejam eles manejados com 28 ou 35 dias, não há diferença significativa (P>0,05) quanto a taxa de 

fotossíntese do dossel. No entanto, para os cultivares Alqueire-1 e BRS Mandobi, intervalos de desfolha com 28 

dias permitem menores (P<0,05) taxas de fotossíntese do dossel em relação a intervalos de 35 dias.  
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Tabela 17. Taxa de fotossíntese líquida do dossel de cultivares de A. pintoi sob intervalos entre desfolhas variáveis 

Intervalo entre desfolha 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

 -------------------------- µmol CO2 m-2 s-1 -------------------------- 

28 dias 23,4770cB 25,1815bA 26,9873aA 23,3388cB 

35 dias 26,1802abA 25,0862bA 26,9460aA 27,3143aA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

4.3.4. Reservas orgânicas 

Não houve efeito significativo (P>0,05) nas interações entre os fatores estudados para as variáveis 

resposta N total e CTNE. 

A concentração média de CTNE apresentou efeito significativo para o fator cultivar. O amendoim 

forrageiro cultivar Alqueire-1 foi significativamente menor (P=0,042) em relação aos cultivares Amarillo, 

Belmonte e BRS Mandobi, sendo observado uma diferença superior a 18,59%; 18,62% e 25,57%, 

respectivamente à estes materiais em comparação ao amendoim de menor concentração de reserva deste 

componente (Tabela 18). 

 A concentração média de N total apresentou efeito significativo (P<0,05) entre os cultivares 

Belmonte e BRS Mandobi, sendo a diferença média entre estes amendoins de 5,68 g kg-1 MO. Os cultivares 

Alqueire-1 e Amarillo apresentaram concentrações semelhantes (P<0,05) entre si, assim como em relação aos 

cultivares Belmonte e BRS Mandobi (Tabela 18).  

 

Tabela 18. Média das concentrações de CTNE e N total em raízes de cultivares de A. pintoi 

Variável 
Cultivar 

Alqueire-1 Amarillo Belmonte BRS Mandobi 

 ----------------------------------- g kg-1 MO ----------------------------------- 

CTNE 195,71b 232,10a 232,16a 245,76a 

N total 28,18ab 28,99ab 31,03a 25,35b 

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

 

Adicionalmente, a concentração de CTNE também apresentou efeito significativo para o fator 

intervalo entre desfolha, sendo o intervalo de 35 dias (250,11 g kg-1 MO) detentor de maior (P<0,001) 

concentração de CTNE em relação ao intervalo entre desfolhas sucessivas de 28 dias (202,75 g kg-1 MO).  

A concentração de N total apresentou-se como a única variável resposta com efeito significativo para 

o fator verão agrostológico (P=0,002), ou seja, na condição evidenciada ao longo do período experimental, o 

verão 2014/2015 resultou em maior concentração de N total de raiz (29,95 g kg-1 MO) comparativamente ao 

verão 2015/2016 (26,83 g kg-1 MO).  
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4.4. Discussão 

O manejo do pasto e da desfolha visam corrigir as tomadas de decisão e melhorar as ações no sistema 

de produção permitindo respostas qualitativas e quantitativas ideais ao sucesso de um empreendimento pecuário. 

A produção animal possui estreita relação com a massa de forragem ofertada no pasto e, por sua vez, esta massa 

ofertada é dependente do balanço entre crescimento e senescência, resultando em curto prazo, nas taxas de 

acúmulo diário de MS e, no longo prazo, no acúmulo total de MS. De acordo Santos et al. (2004), o manejo 

imposto ao pasto afeta sua resposta sob a forma de acúmulo de MS. De forma mais analítica, Parsons et al. 

(1983) destacaram o efeito do fluxo de carbono e da eficiência de colheita dos animais como respostas à 

intensidades de desfolhas variáveis, o que permitiu identificar que o manejo por meio de desfolhas lenientes, 

designado por manutenção de maior IAF, propiciou maiores taxas de fotossíntese e produção da parte aérea, ou 

seja, resultando em melhores desempenhos da planta. No entanto, os mesmos autores destacaram que desfolhas 

mais intensas, designadas por menor IAF, promoveram maior consumo por parte dos animais e reduzindo as 

perdas por senescência. 

Neste contexto, observou-se neste estudo que o acúmulo total e a taxa de acúmulo diário do 

amendoim forrageiro variaram bastante em função de cultivares, intervalos e intensidades de desfolha. No 

entanto, pôde-se observar que, de forma geral, melhor desempenho produtivo foi obtido para o cultivar 

Belmonte, tanto para os intervalos entre desfolhas (Tabelas 2 e 5), como para as intensidades de desfolha 

(Tabelas 3 e 6). Estes resultados encontram-se convergentes à descrição de Simeão et al. (2016) que destacaram 

o cultivar Belmonte como detentor de elevado desempenho produtivo e importante material de nos programas de 

seleção do gênero Arachis. De forma análoga, Ferreira (2014) também apresentou o cultivar Belmonte como o 

melhor amendoim estudado, referindo-se a maior taxa de acúmulo diário (69,0 kg MS ha-1 dia-1) em relação a 

outros três genótipos de A. pintoi. 

Torna-se necessário destacar que em estudos realizados nas condições edafoclimáticas encontradas em 

outras regiões, tal como no estado do Acre, onde se encontra o banco ativo de germoplasma do A. pintoi no 

Brasil, o desempenho produtivo do cultivar Belmonte pode ser superior ao observado neste estudo, conforme 

observado em Valentim et al. (2001). Tal característica destaca a importância da localidade como um fator de 

ponderação quanto aos resultados potencias dos materiais analisados. De fato, sendo o Brasil um país de grande 

amplitude geográfica, suas condições climáticas podem apresentar-se muito distintas, o que torna possível 

variações em adaptação e desempenho das mesmas espécies, ainda que submetidas a manejos semelhantes. A 

exemplo do cultivar Alqueire-1, que em experimentação no estado do Rio Grande do Sul obteve uma taxa de 

acúmulo de forragem, em áreas não adubadas, de 41 kg MS ha-1 dia-1, ou seja, superior ao observado neste 

estudo, demonstrando que de fato a adaptação de distintos genótipos à condições edafoclimáticas variáveis 

devem ser melhor conhecidos em função da escolha do amendoim forrageiro a ser implantado (Nascimento et al, 

2010). 

O acúmulo total do A. pintoi se apresentou superior para a intensidade de desfolha de 5 cm em relação 

a intensidade contendo 10 cm de altura do resíduo, independente do intervalo entre desfolha estudado (Tabela 4). 

Para a variável taxa de acúmulo diário este mesmo efeito foi observado apenas para o intervalo entre desfolhas 

de 28 dias (Tabela 7). A análise deste efeito deve ser observado de forma conjunta à outras variáveis obtidas 

neste estudo, pois uma série de fatores agindo de forma sinérgica podem integrar uma resposta mensurada no 

campo. De acordo com Fialho (2015) e Alonzo et al. (2017), a plasticidade fenotípica do amendoim forrageiro 
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permite que ocorra uma compensação entre o tamanho e a proporção de folhas presentes na massa de forragem. 

Conforme os autores, para um mesmo IAF é possível encontrar tanto folíolos maiores como folíolos menores, 

sendo estes relacionados à intensidade de desfolha imposta. Menores intensidades fazem com que o amendoim 

forrageiro invista na produção de menor número de folhas grandes, ao passo que em maiores intensidades o 

amendoim passaria a investir na produção de maior número de folhas pequenas. Assim, no caso deste estudo, é 

possível que a maior intensidade (5 cm) possa ter reduzido o IAF, porém estes foram individualmente de menor 

área, mas em grande quantidade. A manutenção do IAF sob esta estratégia torna a população de plantas jovens 

mantendo poucas folhas maduras. Desta forma, conforme a descrição de Parsons et al. (1988a), a variação no 

perfil de idade das folhas que formam o dossel forrageiro pode implicar em distintas eficiências fotossintéticas e, 

consequentemente em variações no acúmulo de forragem. 

Os maiores acúmulos de MS observados para intensidade de desfolha de 5 cm é explicado também 

pela taxa de crescimento média do pasto descrita por Parsons et al. (1988b), ou seja, a razão entre a biomassa 

produzida acima da altura do resíduo pelo tempo relativo ao intervalo entre desfolha. Após uma desfolhação 

severa, no caso deste trabalho 5 cm, a taxa média de crescimento incrementa de forma marcante, mantendo-se 

em níveis altos após seu valor máximo ter sido atingido. Quando imposta uma desfolha leniente, neste caso 10 

cm, as taxas de crescimento são menores e também declinam com o passar do tempo (Parsons e Penning, 1988), 

causando o menor acúmulo de MS. 

O efeito acima descrito possui uma relação casuística entre as características estruturais do dossel, 

neste caso pela maior irradiância em seu interior. Pastos manejados a uma intensidade de desfolha de 5 cm 

permitiram maior incidência de luz dentro do dossel, observado pelas menores interceptações de luz (ILpré e 

ILpós) em função dos menores IAF (IAFpré e IAFpós) e também por seu maior ANGpós (47,34°). Isso permitiu, 

após a utilização de reservas e o restabelecimento de área foliar, uma retomada no crescimento de forma mais 

acelerada, ou seja, maior taxa média de crescimento. 

É importante destacar o ângulo foliar como um componente importante na caracterização da 

arquitetura do dossel, pois seu efeito implica tanto nos folíolos ou folhas sob a radiação incidente, como também 

sobre o sombreamento de folíolos ou folhas no estrato inferior do dossel (Loomis e Williams, 1969). Na 

intensidade de desfolha de 5 cm pôde-se observar maior ANGpós, permitindo uma condição de maior penetração 

de luz em relação à intensidade de 10 cm e, no qual o auto sombreamento das folhas é baixo, indicando melhor 

resposta a competição por luz. 

Para a variável IAFpré, desfolhas mais intensas (5 cm), menores foram os resultados observados. De 

fato a remoção de maior quantidade de massa de forragem, converge para maior remoção folhas, uma vez que 

grandes percentuais deste componente morfológico se encontram na parte superior do dossel, ou seja, acima do 

resíduo de 5 cm.  

Resultado semelhante foi observado para o IAFpós (Tabela 10) que também foi menor, em todos os 

cultivares, para a intensidade de desfolha de 5 cm e, para ILpós (Tabela 15) em ambos os intervalos entre 

desfolhas para a mesma intensidade. Estas duas variáveis, obtidas após a desfolha, demonstram um importante 

papel da manutenção de área foliar residual seguinte ao evento de desfolha, pois ainda que folhas outrora 

sombreadas apresentem menor eficiência fotossintética, estas são altamente efetivas na retomada na produção de 

fotoassimilados por parte da planta, restabelecendo um alto IAFpré (Ludlow e Charles-Edwards, 1980; Prioul et 

al, 1980). 
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Em dosséis manejados a intervalos entre cortes de 28 e 35 dias e intensidades de desfolha de 5 e 10 

cm, os resultados apresentaram que em média o cultivar Belmonte detém de resultados mais promissores em 

relação aos outros cultivares avaliados. No caso do IAFpré (Tabela 8), observou-se que o cultivar Belmonte foi 

superior aos demais materiais, com exceção à BRS Mandobi para o intervalo de 35 dias e, no caso do IAFpós 

(Tabela 10), observou-se que o cultivar Belmonte foi superior aos demais materiais, com exceção à Amarillo 

para a intensidade 5 cm dias. De forma geral, observou-se que o cultivar Belmonte respondeu com maiores áreas 

foliares e interceptações luminosas em relação aos outros amendoins. Estes resultados podem estar relacionados 

à maior produtividade de folíolos do cultivar Belmonte quando comparado aos outros cultivares. Tal informação 

corrobora o apresentado por Brunetti et al. (2016) em que o cultivar Belmonte destacou-se por conter uma 

grande densidade de folhas na distribuição vertical do dossel. Esta característica favorece a planta no sentido de 

que melhores coberturas (IAF) e consequentemente maiores IL possibilitam, em associação aos compostos de 

reserva, uma retomada na produção de fotoassimilados de forma efetiva ao restabelecimento da área foliar até a 

desfolha seguinte (Ludlow e Charles-Edwards, 1980), sendo este um atributo de grande interesse à este material. 

Quanto aos efeitos observados à variável fotossíntese foliar dos cultivares de A. pintoi, os maiores 

resultados foram observados para o cultivar Belmonte em relação aos cultivares BRS Mandobi e Alqueire-1, 

apenas para o intervalo entre desfolhas de 28 dias, não tendo sido evidenciado o mesmo padrão para o intervalo 

de 35 dias (Tabela 16). Poucos são as abordagens encontradas na literatura relativas a este tema, especificamente 

ao A. pintoi, no entanto, Bhagsari e Brown (1976) apresentaram que as variações entre genótipos de A. hypogaea 

por eles avaliados puderam ser relacionadas à produtividade de vagens, ou seja, quanto maior a produtividade 

maior foi a taxa de fotossíntese foliar. Este efeito também pôde ser observado nos resultados do presente estudo, 

havendo uma tendência de que os maiores acúmulos de MS do cultivar Belmonte tenham correspondido à uma 

taxa de fotossíntese de folha elevada em relação aos outros materiais estudados. 

No contraste avaliado pelos intervalos entre cortes de 28 e 35 dias, observou-se que apenas os 

cultivares Amarillo e Belmonte apresentaram diferenças deste fator, sendo o intervalo de 28 dias detentor de 

maior fotossíntese foliar em relação ao intervalo de 35 dias (Tabela 16). Este efeito ocorreu em virtude do 

avanço na idade das folhas, conforme já descrito para A. hypogaea (Henning et al, 1979). Folhas maduras, ao 

aproximarem-se do final de seu tempo de vida, iniciam um processo de mobilização de seus nutrientes à folhas 

mais jovens, como no caso da degradação da Rubisco e exportação no N para estas folhas, que mais adiante 

tornar-se-ão fotossinteticamente mais eficientes (Bernardes, 1987; Irving, 2015). Este mesmo efeito de redução 

na taxa de fotossíntese para folhas maduras também pôde ser observado para gramíneas tropicais, como no caso 

do Mulato II, um cultivar híbrido do gênero Brachiaria (Yasuoka et al, 2017).  

O ambiente no qual folhas novas se desenvolvem afeta sua eficiência, ou seja, se o pasto for 

constituído por forrageiras com hábito de crescimento prostrado (e.g., A. pintoi), o desenvolvimento de novas 

folhas ocorre em um ambiente de baixa intensidade de luz, gerando folhas com uma capacidade fotossintética 

inferior à folhas desenvolvidas em um ambiente de alta intensidade luminosa (Woledge, 1971; Bernardes, 1987). 

Estes efeitos explicam os menores resultados para a taxa de fotossíntese do dossel para em intensidades de 

desfolha de 5 cm em relação a 10 cm. A redução de 8,28% entre os tratamentos ocorreu em função de que os 

dosséis com maiores remoções de massa de forragem resultaram em folhas remanescentes de menor eficiência 

fotossintética, isto porque antes da desfolha tais folhas estavam expostas a menores radiações. No caso das 

folhas remanescentes da desfolha com intensidade de 10 cm, estas apresentavam maior adaptação à luz, pois as 
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mesmas se encontravam em uma altura que a incidência de radiação era superior às folhas remanescentes do 

tratamento de 5 cm. Embora as folhas de sombra mantidas após a desfolha para o tratamento de 10 cm também 

apresentassem menor eficiência fotossintética estas, por sua vez, apresentaram maior eficiência do que as folhas 

de sombra do dossel desfolhado a 5 cm, conduzindo à maior taxa de fotossíntese líquida do dossel em 

intensidade de desfolha de 10 cm. 

Na avaliação dos efeitos da interação entre cultivares e intervalo entre desfolha para a fotossíntese do 

dossel (Tabela 17) observou-se que no intervalo de 28 dias houve a maior taxa de assimilação de carbono para o 

cultivar Belmonte. Nas equações propostas por Boote e Jones (1987) o IAF e a fotossíntese foliar apresentam-se 

como alguns dos fatores integrantes que determinam a assimilação de carbono pelas plantas. Assim, conforme o 

maior resultado de IAF (Tabela 8) e o alto valor de fotossíntese foliar (Tabela 16), a taxa de fotossíntese líquida 

do dossel apresentou-se maior para o cultivar Belmonte em relação aos demais materiais. Esta mesma relação foi 

observada aos outros cultivares, tendo Amarillo apresentado maior taxa de fotossíntese líquida do dossel em 

relação a Alqueire-1 e BRS Mandobi. 

Para o intervalo entre desfolhas de 35 dias as respostas apresentaram relação principalmente com o 

IAF, uma vez que para a variável resposta taxa de fotossíntese líquida de folhas não houve variação entre os 

cultivares (Tabela 16). A menor fotossíntese do dossel para o cultivar Amarillo no intervalo de 35 dias em 

relação aos cultivares Belmonte e BRS Mandobi foi devida ao menor IAF deste cultivar.  

Conforme descrito anteriormente, poucas são as abordagens encontradas na literatura em relação ao 

contraste entre amendoins forrageiros, no que tange a taxas de fotossíntese. Contudo, estes resultados 

apresentaram-se consistentes com as descrições de Bhagsari e Brown (1976) de que as taxas de fotossíntese 

apresentam uma correlação positiva com a produção de genótipos de A. hypogaea, ou seja, maiores acúmulos 

estiveram proporcionais às taxas de fotossíntese do dossel dos cultivares de A. pintoi. 

Conforme a avaliação dos intervalos entre cortes dentro de cada um dos cultivares (Tabela 17), 

observou-se que os amendoins forrageiros Alqueire-1 e BRS Mandobi apresentaram maior taxa de fotossíntese 

do dossel para o intervalo entre desfolhas de 35 dias em relação a 28 dias. Novamente o IAF apresentou uma 

tendência de maior efeito sobre a taxa de assimilação de carbono pelo dossel, uma vez que a taxa de fotossíntese 

líquida de folhas destes dois cultivares (Tabela 16) não apresentou diferença significativa. Ao avaliar o cultivar 

Amarillo, notou-se que o seu correspondente IAF não apresentou diferença entre os intervalos entre desfolhas, 

porém a taxa de fotossíntese foliar exibiu uma pequena variação significativa. Esta pequena variação de 1,0117 

µmol CO2 m-2 s-1 não apresentou magnitude suficiente para que a taxa de fotossíntese líquida do dossel fosse 

alterada, sendo esta considerada semelhante entre os dois intervalos entre desfolha estudados à este cultivar.  

Neste contexto, a avaliação da taxa de fotossíntese líquida do dossel do cultivar Belmonte identificou, 

assim como para o cultivar Amarillo, a inexistência de diferença estatística entre os intervalos entre desfolha 

avaliados. Ainda que a taxa de fotossíntese líquida de folhas tenha sido maior para o intervalo desfolha de 28 

dias, este não tenha sido suficiente para promover variação na assimilação de carbono pelo dossel. Creditou-se 

este resultado ao fato de que o IAF do intervalo entre desfolhas de 35 dias para o cultivar Belmonte foi 16,62% 

superior ao intervalo de 28 dias (Tabela 8), o que representou maior efeito sobre a taxa de fotossíntese do dossel. 

Em uma avaliação analítica sobre as equações de Sheehy e Cooper (1973) e Boote e Jones (1987), observou-se 

que a variação unitária no IAF apresenta maior efeito sobre a taxa de fotossíntese líquida do dossel do que a 

variação unitária na taxa de fotossíntese líquida do dossel (Fmax). 
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A desfolha de plantas forrageiras, seja ela por meio de ação mecânica ou pastejo, não só altera a 

composição morfológica da planta por meio da remoção de seus tecidos, mas também impõe variações aos 

compostos de reserva em função da mobilização de recursos no processo de rebrota. 

 O armazenamento de reservas ocorre, geralmente, nos locais mais perenes das plantas e varia de 

acordo com a espécie. No caso de leguminosas forrageiras, de maneira geral, o armazenamento destes compostos 

ocorre principalmente nas raízes, coroa e estolões. Desta forma, quantificar e conhecer a composição destas 

reservas, possibilita o entendimento de sua dinâmica ao longo dos diferentes estádios de desenvolvimento e 

crescimento da planta forrageira (Rodrigues et al, 2012). 

Acerca dos CTNE determinados nos cultivares de A. pintoi, maiores concentrações aos cultivares 

Amarillo, Belmonte e BRS Mandobi foram observadas em relação ao cultivar Alqueire-1. A maior concentração 

deste composto de reserva relaciona-se ao potencial da planta forrageira em suportar, de forma mais eficiente, 

um novo crescimento tecidual após um processo de desfolha. Embora haja evidência da ocorrência de pequena 

exportação de carboidratos para os processos anabólicos nos pontos de crescimento da planta, seu maior papel 

encontra-se como um mecanismo de tamponamento do sistema (Humphreys, 1991), visto que sua utilização 

ocorre pelo contínuo processo de respiração dos tecidos remanescentes e dos novos tecidos formados após a 

desfolha (Vickery, 1981; Richards, 1993). 

As concentrações CTNE observadas neste estudo (Tabela 18) encontraram-se acima das 

concentrações apresentadas por Sinclair et al. (2007) para o cultivar Amarillo e, próximas à maior concentração 

(248,0 g kg-1) observadas por Johnson et al. (1994) para A. glabrata. 

Os resultados de CTNE deste estudo indicaram que o cultivar Alqueire-1, comparativamente aos 

outros amendoins forrageiros, possuiu menor eficiência em acumular tal composto de reserva em suas raízes e 

estolões. Este menor acúmulo poderia afetar negativamente, após um processo de desfolha, a recomposição do 

dossel. O resultado apresentado pelo amendoim forrageiro Alqueire-1 pode estar relacionado aos menores 

valores de IAFpré e IAFpós (Tabelas 8, 9 e 10), tendo a menor reserva de CTNE afetado o surgimento de novos 

folíolos no dossel. 

Adicionalmente, a concentração de CTNE também apresentou efeito significativo para o fator 

intervalo entre desfolha, sendo o intervalo de 35 dias detentor de maior concentração em relação ao intervalo de 

28 dias. Este maior acúmulo de CTNE encontra-se relacionado a sua menor demanda quando o pasto apresenta 

desfolhas em intervalos de tempo maiores, ou seja, desfolhas menos frequentes. Por outro lado, quanto maior for 

a frequência de desfolhas maiores serão as mobilizações de reservas orgânicas da planta ao crescimento na 

rebrota. Assim, em intervalos curtos de tempo a planta passa a requisitar que as exportações de CTNE para 

utilização, principalmente na respiração, dos tecidos remanescentes ocorra de forma mais intensa.  

De acordo com Schmidt e Blaser (1969), maior produção de parte aérea necessita, invariavelmente, de 

maiores utilizações de CTNE, o que reduz sua quantidade nos órgão de reservas. No presente estudo, ainda que a 

desfolha mais frequente tenha apresentado diferença significativa entre o acúmulo total de MS e a taxa de 

acúmulo diário de MS apenas para o cultivar BRS Mandobi (Tabelas 2 e 5) e na intensidade de desfolha de 10 

cm (Tabelas 4 e 7), foi possível identificar que o menor intervalo de desfolha, pôde reduzir a concentração das 

reservas em função das maiores mobilizações ao suprimento da parte aérea. De fato, o resultado observado 

corrobora as inferências de Donaghy e Fulkerson (1997) na rebrota de Lolium perene, onde os autores 

observaram maiores reduções de carboidratos de reserva à medida que as frequências de desfolha tornaram-se 
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maiores. De forma análoga Slack et al. (2000) obtiveram o mesmo padrão de respostas com a rebrotação de 

Bromus wildenowii e Lolium perene e, Rice et al. (1995) obtiveram maiores concentrações de CTNE em Arachis 

glabrata quando este foi pastejado de forma menos severa, ou seja, com manutenção de maiores resíduos pós 

pastejo associados à maiores intervalos entre desfolhas.  

Assim como CTNE, o N total apresenta papel fundamental no crescimento da planta após a desfolha. 

A dinâmica da mobilização de reservas nitrogenadas para a formação de lâmina foliar foi estudada por diversos 

autores (Ourry et al, 1990; Ourry et al, 1994; Thornton et al, 1994), o que possibilitou identificar que o N total, 

armazenado nos diferentes órgãos de reserva, possui papel na recuperação de área foliar por meio de sua 

remobilização. Esta distribuição de recursos ocorre até o momento em que uma nova área foliar torne a permitir 

a restauração da capacidade de absorção de nitrogênio (Richards, 1993).  

Conforme observado, a concentração de N total do cultivar Belmonte foi superior apenas ao cultivar 

BRS Mandobi (Tabela 18), sendo Alqueire-1 e Amarillo intermediários à ambos. O padrão de acúmulo de N 

total nos órgãos de reserva do cultivar Belmonte pode ter contribuído com a maior capacidade de rebrota, o que 

favoreceu o restabelecimento acelerado do IAF (Tabela 8, 9 e 10) e, consequentemente, possibilitando maior 

acúmulo de MS deste cultivar em relação a BRS Mandobi (Tabela 2 e 3).  

Neste contexto, Lemaire et al. (1992) apresentaram a importância do N total de reserva na rebrotação 

de plantas forrageiras. De acordo com os autores, após duas semanas de desfolha, cerca de 40 kg N ha-1 foram 

remobilizados da raiz, o que correspondeu a 33,33% do N total acumulado na parte aérea após cinco semanas de 

rebrotação. Além disto, as reservas de N na raiz, na coroa e no estolão podem contribuir em cerca de 40 a 43% 

do N nas folhas após 14 a 24 dias de rebrota em gramínea Lolium perene (Ourry et al., 1990) e leguminosas, tal 

como Medicago sativa (Ourry et al., 1994) e Trifolium repens (Corre et al, 1994). 

Adicionalmente, a concentração de N total apresentou-se como a única variável resposta com efeito 

significativo para o fator verão agrostológico, sendo o verão 2014/2015 com maior concentração de N total na 

raiz e estolão comparativamente ao verão 2015/2016. A redução na concentração de N total ao longo dos verões 

é possível de ter ocorrido em função da alta extração de nutrientes. Remoções contínuas da parte aérea nas 

estações de crescimento conduziram ao consumo das reservas de nitrogênio da planta. É possível conjecturar, 

uma vez que não ocorreram fertilizações na área experimental, que a quantidade de nitrogênio oriundo da FBN 

não apresentou-se suficiente para a manutenção da concentração de N total do verão 2014/2015 para o verão 

2015/2016. De fato, este efeito foi descrito por Dubeux Júnior et al. (2017), destacando que o nitrogênio contido 

nos órgãos de reserva também apresenta papel fundamental no crescimento da parte aérea das forrageiras nos 

períodos em que a fixação biológica de nitrogênio encontra-se limitada, permitindo estabilidade na produção de 

parte aérea, mas redução em suas reservas. 

 

4.5. Conclusões 

O cultivar Belmonte apresenta-se como o cultivar mais promissor em relação às características 

estruturais e produtivas quando comparado aos cultivares Alqueire-1, Amarillo e BRS Mandobi. 

Características produtivas apresentam pouca variação em função de intervalos entre desfolhas, porém 

índice de área foliar e interceptação luminosa apresentam, antes e após as desfolhações, variações que afetam 

diretamente o rendimento dos cultivares em função do intervalo entre desfolhas imposto. 
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Taxas de fotossíntese líquida de folha e de dossel de cultivares de A. pintoi apresentam respostas 

condizentes com as descrições da literatura científica. Taxas de fotossíntese líquida de dossel contribuíram para 

o melhor desempenho produtivo do cultivar Belmonte em relação aos demais amendoins forrageiros. 

Componentes de reservas orgânicas apresentam pouca variação entre cultivares. A concentração de 

CTNE nos órgãos de reserva é maior quando o manejo adotado apresente intervalos entre desfolha de 35 dias. A 

concentração de N total reduz em função de verões.  
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5. CONCLUSÕES GERAIS 

A intensificação da produção animal em pastagem possibilita o aumento da participação de 

leguminosas forrageiras no sistema, sendo o amendoim forrageiro (A. pintoi Krapov. & Greg.,) 

caracterizadocomo um material com grande potencial de utilização.  

Nas condições de clima subtropical, observadas na região Sudeste do estado de São Paulo, a 

caracterização dos cultivares Alqueire-1, Amarillo, Belmonte e BRS Mandobi de A. pintoi identificou que os 

manejos de intensidade de desfolha de 5 e 10 cm e intervalo entre desfolha sucessivas de 28 e 35 dias, afetam 

diferentemente a cada cultivar em relação as variáveis produtivas, estruturais, fisiológicas e compostos de 

reserva. 

Variações intraespecífica entre os cultivares apresenta pouco efeito sobre os compostos de reservas, 

sendo estes mais afetados pelas estratégias de manejo adotadas. 

O cultivar Belmonte apresentou, entre os demais materiais estudados, melhores respostas em 

desempenho produtivo, cobertura do estande e composição química da forragem. Estas características tornam-se 

indicativos direcionadores na escolha pelo cultivar no momento da implantação da leguminosa no sistema de 

produção. 

A identificação de cultivares de maior potencial agronômico em monocultivos possibilita direcionar 

esforços no sentido de ampliar a utilização do A. pintoi em sistemas de pastejo que adotam áreas de bancos de 

proteína, bem como seu uso sob a forma de forragens conservadas. O levantamento bibliográfico realizado neste 

trabalho possibilitou identificar uma lacuna de informações acerca de fertilizações, características morfogênicas 

e tolerância ao estresse hídrico dos cultivares de A. pintoi. Da mesma forma, informações incipientes no que 

tange à adoção de cultivares comerciais de A. pintoi em monocultivos e/ou consórcios com gramíneas por parte 

de produtores também se apresentaram deficientes, indicando potenciais áreas de estudo em pesquisas futuras. 




