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RESUMO 

 

 A carência de conhecimentos específicos sobre a ecofisiologia das plantas 

forrageiras de clima tropical limita a adequação de estratégias de manejo do pastejo 

que possibilitem o melhor aproveitamento possível do seu potencial de produção de 

forragem. Nesse contexto, o presente experimento, conduzido no Departamento de 

Zootecnia da USP/ESALQ, em Piracicaba, SP, de novembro de 2001 a fevereiro de 

2002, teve como objetivo avaliar as características morfogênicas e os padrões de 

desfolhação em pastagens de Brachiaria brizantha (Hochst ex A. Rich) cultivar 

Marandu. Os tratamentos corresponderam a quatro alturas de dossel forrageiro (10, 

20, 30 e 40 cm) mantidas constantes através de pastejo por bovinos em regime de 

lotação contínua com taxa de lotação variável. O delineamento experimental utilizado 

foi o de blocos completos casualizados, com quatro repetições. Foram avaliadas as 

seguintes respostas: (1) características morfogênicas: taxa de aparecimento de folhas 

(TAF), filocrono, número de folhas vivas por perfilho e longevidade de folhas; e (2) 

padrões de desfolhação de perfilhos individuais: freqüência e intensidade de 

desfolhação e eficiência de pastejo (utilização). Pastos mantidos a 10 cm 
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apresentaram maior TAF (0,12 folha/perfilho.dia e 0,012 folha/perfilho.graus-dia) e 

menor filocrono (9,0 dias/folha e 84,8 graus-dia/folha) que aqueles mantidos a 20, 30 e 

40 cm (0,11, 0,10, 0,10 folha/perfilho.dia e 0,011, 0,011, 0,010 folha/perfilho.graus-dia; 

10,3, 10,3, 10,9 dias/folha e 95,1, 95,1, 100,6 graus-dia/folha, respectivamente), os 

quais não diferiram entre si (P > 0,10). A longevidade de folhas acompanhou os 

resultados de filocrono (34,4, 43,1, 45,5, 48,4 dias/folha e 332,1, 441,6, 433,5, 462,0 

graus-dia/folha para 10, 20, 30 e 40 cm, respectivamente), uma vez que não houve 

variação no número de folhas por perfilho (4,5 folhas/perfilho) (P > 0,10). As oscilações 

nessas características morfogênicas ao longo do experimento deveram-se ao estádio 

fenológico da planta, que passou de vegetativo para reprodutivo. A freqüência (0,077 

desfolhação/perfilho.dia) e intensidade (0,296 – proporção do comprimento original 

removido pelo pastejo) de desfolhação de perfilhos individuais foram maiores em 

pastos mais baixos (10 cm) (P < 0,10). Nos pastos mantidos mais altos (20, 30 e 40 

cm) a intensidade de desfolhação permaneceu relativamente constante (0,173) (P > 

0,10), enquanto a freqüência foi decrescente com o aumento da altura do dossel 

forrageiro (0,068, 0,067, 0,056 para 20, 30 e 40 cm, respectivamente) (P < 0,10). 

Tendência semelhante foi obtida quando freqüência e intensidade foram calculados 

com base na folha do perfilho (0,043, 0,033, 0,031, 0,026 e 0,760, 0,683, 0,654, 0,665, 

respectivamente, para 10, 20, 30 e 40 cm). Houve uma relação positiva entre a taxa de 

lotação utilizada para manter as condições experimentais e a freqüência e a 

intensidade de desfolhação resultantes. Folhas senescentes sofreram desfolhação 

menos severa que folhas maduras e em expansão em virtude principalmente da menor 

freqüência com que foram visitadas (0,009, 0,028, 0,024, respectivamente), uma vez 

que as variações em intensidade foram pequenas. A eficiência de utilização foi maior 

nos pastos mantidos a 10 cm (82,3%), conseqüência da elevada freqüência e 

intensidade de desfolhação, o que diminuiu a longevidade das folhas naquelas 

condições. Pastos mantidos em alturas de dossel crescente apresentaram eficiências 

de utilização decrescente (76,2, 69,4 e 68,7% para 20, 30 e 40 cm, respectivamente). 

Independentemente da altura de pasto empregada, 33% da parte superior da altura do 

dossel foi utilizada para pastejo, revelando potenciais restrições ao consumo de 

forragem de bovinos pastejando pastos baixos. 
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SUMMARY 

 

 The lack of information on the ecophysiology of tropical pasture species limits 

the adjustment of grazing management practices that allow for the best possible 

utilization of their forage production potential. Bearing that in mind, the present 

experiment, carried out at the Departamento de Zootecnia, USP/ESALQ, Piracicaba, 

SP, evaluated the morphogenetic characteristics and defoliation patterns of Brachiaria 

brizantha (Hochst ex A. Rich) cultivar Marandu from November 2001 to February 2002. 

Treatments corresponded to four sward state conditions (10, 20, 30 and 40 cm sward 

surface height) generated by cattle grazing under continuous stocking with variable 

stocking rate and were allocated to experimental units according to a complete 

randomized block design with four replications. The evaluated responses were: (1) 

morphogenetic characteristics: leaf appearance rate (LAR), phyllochron, number of 

leaves per tiller and leaf life span; (2) individual tiller defoliation patterns: frequency and 

intensity of defoliation and grazing efficiency (utilization). Short swards (10 cm) 

presented higher LAR (0.12 leaf/tiller.day and 0.012 leaf/tiller.degree-day) and smaller 

phyllochrone (9.0 days/leaf and 84.8 degree-days/leaf) than tall swards (20, 30 and 40 
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cm) (0.11, 0.10, 0.10 leaf/tiller.day and 0.011, 0.011, 0.010 leaf/tiller.degree-day; 10.3, 

10.3, 10.9 days/leaf and 95.1, 95.1, 100.6 degree-days/leaf, respectively), the latter 

three being the same (P > 0.10). Leaf life span followed the phyllochron results (34.4, 

43.1, 45.5, 48.4 days/leaf and 332.1, 441.6, 433.5, 462.0 degree-days/leaf for the 10, 

20, 30 and 40 cm swards, respectively) since no variation was observed in number of 

leaves per tiller (4.5 leaves/tiller) (P > 0.10). Variations in morphogenetic characteristics 

throughout the experiment were due to the phenological state of plants, which changed 

from vegetative to reproductive. Frequency (0.077 defoliation/tiller.day) and intensity 

(0.296 – proportion of the original length removed by grazing) of defoliation of individual 

tillers were biggest in the 10 cm-swards (P < 0.10). In the 20, 30 and 40 cm-swards 

defoliation intensity remained relatively constant (0.173) (P > 0.10), while defoliation 

frequency decreased as sward surface height increased (0.068, 0.067, 0.056 for the 20, 

30 and 40 cm-swards, respectively) (P < 0.10). A similar trend was obtained when 

frequency and intensity of defoliation were calculated on a per leaf basis (0.043, 0.033, 

0.031, 0.026 e 0.760, 0.683, 0.654, 0.665, respectively, for the 10, 20, 30 and 40 cm-

swards). There was a positive relationship between the stocking rate used to generate 

experimental treatments and the resulting frequency and intensity of defoliation of 

individual tillers. Senescing leaves were defoliated less severely than mature and 

expanding leaves, particularly because of the lower frequency with which they were 

visited (0.009, 0.028, 0.024, respectively), since corresponding variations in defoliation 

intensity were small. Pasture utilization efficiency was highest in the 10 cm-swards 

(82.3%), a consequence of their high frequency and intensity of defoliation that resulted 

in decreased leaf life span under those circumstances. Increasing sward surface height 

resulted in decreasing utilization efficiency (76.2, 69.4 and 68.7% for the 20, 30 and 40 

cm-swards, respectively). Regardless of sward surface height, the top 33% of the sward 

height was used for grazing, indicating potential restrictions to herbage consumption of 

cattle grazing short pastures. 

 



 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil é um país com dimensões continentais. Do total de seu território, 30% 

é ocupado pelo setor agropecuário. Nesse contexto, as pastagens naturais ou 

cultivadas aparecem com excepcional destaque, ocupando cerca de 185 milhões de 

hectares, ou seja, 73% da área destinada ao setor (FAO, 2002). Essa fonte de 

alimentação adquire relevância ainda maior quando é levada em consideração sua 

competitividade econômica, comparada aos sistemas que adotam resíduos 

agroindustriais, cereais e silagens como base da alimentação (HODGSON, 1990). 

Outro aspecto importante é a demanda crescente no mundo e, em especial, no 

continente europeu, por produtos oriundos de sistemas de produção que priorizam o 

uso de pastagens em detrimento dos sistemas confinados. 

 O Brasil apresenta condição privilegiada nesse sentido, uma vez que 

estimativas demonstram que 96,5% do plantel de bovinos é manejado exclusivamente 

em pastagens, sendo que dos 3,5% restantes, praticamente todos foram criados em 

pastagens em algum período de suas vidas (ANUALPEC, 2002). De acordo com dados 

oficiais do IBGE (2002), essas pastagens abrigam um rebanho que ultrapassa 200 

milhões de cabeças, das quais mais de 171 milhões só de bovinos, colocando o Brasil 

na condição de segundo maior rebanho bovino abrigado no mundo. Numa análise 

minuciosa verifica-se que, apesar do enorme rebanho, os resultados de produtividade 

das pastagens brasileiras são modestos. Elas abrigam apenas 1,1 cabeça por hectare, 

isso considerando bovinos, bubalinos, equinos, asininos, muares, ovinos e caprinos, 

valor esse equivalente a menos de 0,6 UA por hectare (IBGE, 2002). 

 A forma tradicional de exploração, sem cuidados em relação à produtividade e 

eficiência de aproveitamento da forragem produzida, é ainda o maior entrave. A falta 

de planejamento e manejo específico para as condições tropicais do país leva 

inúmeros proprietários a conduzirem suas pastagens à degradação, e promoverem a 
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constante reforma do pasto ou substituição da espécie forrageira, buscando a “planta 

ideal”, que produza um alimento abundante e com elevado valor nutricional sem exigir 

o uso de insumos e/ou práticas de manejo mais apuradas (DA SILVA & PEDREIRA, 

1997). Na incapacidade de atingir êxito nessa empreita, os resultados zootécnicos 

obtidos pelos pecuaristas são modestos. O desfrute brasileiro é 23,4% menor que o da 

vizinha Argentina, 47,5% menor que o da Austrália, que também explora o sistema de 

produção em pastagens, e 64,1% menor que o dos Estados Unidos (FAO, 2002). 

 Transformar esse quadro de baixo desempenho exige da comunidade científica 

esforço no sentido de elucidar as questões acerca do manejo das pastagens tropicais. 

Cabe a ela definir estratégias que permitam maior eficiência no aproveitamento dessas 

pastagens pelo ajuste entre seu elevado potencial de produção de massa com o ponto 

de pastejo, onde o valor nutritivo da mesma ainda seja elevado, favorecendo a 

obtenção de alto desempenho animal. Isso tudo passa, irrevogavelmente, pelo 

entendimento de seu comportamento morfológico e fisiológico quando submetida ao 

pastejo direto por animais. No entanto, poucos estudos com plantas forrageiras (15%) 

vêm sendo historicamente desenvolvidos com a inclusão da variável animal como parte 

da proposta experimental, sendo a maior porção realizada em casas de vegetação ou 

sem quantificar os reais efeitos da ação animal sobre a ecofisiologia da planta 

forrageira (FARIA et al., 1996). 

 LEMAIRE & CHAPMAN (1996) afirmaram que quanto mais intensa e freqüente 

for a desfolhação, maior a oportunidade de colheita e eficiência de utilização da 

forragem produzida, permitindo que melhores resultados zootécnicos e econômicos 

sejam atingidos pela pecuária. Apesar da relevância desses conceitos, é comum 

verificar técnicos e pesquisadores confundindo termos como freqüência e intensidade 

de desfolhação, ou até mesmo desconhecendo-os. Esse fato decorre do número 

limitado de trabalhos cujo detalhamento permita elucidar as questões nesse sentido. 

 Com base no exposto, é importante que sejam desvendados os “mistérios” da 

ecofisiologia das plantas forrageiras tropicais quando submetidas a desfolhação por 

animais, para que seja possível estabelecer estratégias de manejo baseadas em 

conhecimento científico e não em empirismo. Este trabalho teve como objetivo 

contribuir para a elucidação de parte das questões acerca da dinâmica de desfolhação 

da Brachiaria brizantha (Hochst ex A. Rich) cultivar Marandu, uma das gramíneas 

tropicais de maior representatividade no Brasil. Enfoque maior foi dado à freqüência e 
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intensidade de desfolhação que, combinados a características morfogênicas da planta 

em estudo, permitiram descrever aspectos da interface planta:animal essenciais para o 

planejamento de práticas de manejo do pastejo. 

 



 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 – ASPECTOS DE COMUNIDADES DE PLANTAS FORRAGEIRAS 

 

2.1.1 – Unidades básicas das plantas – perfilhos 

 

 Uma planta forrageira é composta por um conjunto de perfilhos ou afilhos que, 

de acordo com HODGSON (1990), são definidos como as unidades modulares de 

crescimento de gramíneas forrageiras formadas por: (a) folhas completamente 

expandidas e fotossinteticamente ativas; (b) folhas em expansão que ainda não 

atingiram a sua capacidade fotossintética total; (c) folhas que ainda não emergiram e 

dependem dos fotoassimilados produzidos por folhas mais velhas para crescer; (d) 

folhas senescentes; (e) meristema apical; (f) gemas axilares; e, dependendo do tipo de 

perfilho, (g) sistema radicular. 

 Quando se considera a comunidade de plantas que compõem uma pastagem já 

estabelecida e submetida a corte ou pastejo, podem ser encontrados diferentes tipos 

de perfilhos, em diversas fases de desenvolvimento, caracterizando uma hierarquia de 

perfilhos, que foram classificados por LANGER (1963) como: (a) perfilhos principais, 

aqueles que se originaram a partir da emergência das plântulas; (b) perfilhos primários, 

aqueles que se originaram a partir dos perfilhos principais; (c) perfilhos secundários, 

aqueles originados a partir dos primários; e assim sucessivamente. Com exceção da 

gema apical, os perfilhos aparecem na ordem natural da sucessão foliar determinada 

geneticamente, mas são as condições de ambiente, juntamente com a expressão 

genética da planta, que decidem qual gema será a primeira a iniciar seu 

desenvolvimento (GOMIDE, 1997). 
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 JEWISS (1972) apresentou ainda outra denominação, com base na localização 

da gema de crescimento (local de origem). Segundo essa classificação, perfilhos que 

emergem de gemas localizadas na base da coroa das plantas são chamados de 

perfilhos basais, e os oriundos de gemas laterais dos perfilhos principais são os 

perfilhos aéreos. O mesmo autor mencionou que, conforme o estádio de 

desenvolvimento, esses perfilhos podem ser caracterizados como vegetativos ou 

reprodutivos, sendo esses últimos caracterizados pela emissão da inflorescência ao 

final de seu ciclo de vida. 

 

2.1.2 – Comunidade de plantas forrageiras – populações de perfilhos 

 

 Durante as primeiras etapas de crescimento, a taxa de produção de folhas e de 

perfilhos é linear, mas como esse é um processo contínuo para todas as plantas, o 

aumento no número total de perfilhos do relvado é exponencial enquanto não houver 

limitação no meio (LANGER, 1963). Uma vez atingido o equilíbrio com a 

disponibilidade de luz na área, inicia-se um processo de morte de perfilhos dependente 

da densidade populacional, resultando num balanço dinâmico entre número e peso 

(tamanho) de perfilhos (MATTHEW et al., 1995; SBRISSIA et al., 2001). 

PARSONS (1988) mencionou que a pesquisa em manejo do pastejo tem por 

objetivo encontrar o ponto ótimo entre a necessidade da planta forrageira de conservar 

sua área foliar e a prerrogativa fundamental de remover esse tecido através de corte 

ou pastejo para a manutenção da produção animal. Dentre os fatores que afetam o 

fluxo de tecidos, o perfilhamento é o que exerce a maior influência sobre as variáveis 

de acúmulo de forragem (DA SILVA & PEDREIRA, 1997), sendo sua dinâmica 

determinada por diversos fatores: genótipo da planta, balanço hormonal, estádio de 

desenvolvimento (vegetativo x reprodutivo), fotoperíodo, temperatura, intensidade 

luminosa, disponibilidade de nutrientes e água (LANGER, 1963).  

A premissa básica da produção animal em pastagens é a remoção e o consumo 

da área foliar das plantas forrageiras para alimentação animal, que acaba por 

promover alterações e ajustes no crescimento e na população de perfilhos (GRANT & 

KING, 1983). Alterações na área foliar, medidas pelo índice de área foliar (IAF), 

influenciam diretamente a capacidade de interceptação luminosa da planta e do dossel, 

promovendo mudanças tanto em suas características morfogênicas, pela alteração na 
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taxa de alongamento de folhas, quanto em suas características estruturais, quer 

diretamente sobre a densidade populacional de perfilhos, quer indiretamente pelos 

efeitos derivados da alteração na taxa de alongamento de folhas. Essas mudanças 

visam assegurar a rebrotação e a perenidade da planta forrageira, e integram um 

conjunto de características adaptativas chamado plasticidade fenotípica (LEMAIRE & 

CHAPMAN, 1996). Como o tamanho e o número de folhas por perfilho têm plasticidade 

limitada, o ajuste no IAF do pasto é feito com maior rapidez através de variações na 

população de perfilhos (MATTHEW et al., 1999), sendo que quanto maior o número de 

perfilhos maior a competição entre eles por luz e, com isso, menor seu 

desenvolvimento e tamanho final. A contrapartida também é válida, ou seja, quanto 

menor o número de perfilhos, maior seu desenvolvimento (BRISKE, 1996). De acordo 

com BIRCHAM & HODGSON (1983), é esse mecanismo de controle “homeostático” de 

comunidades de plantas em pastagens o responsável pelas mudanças na dinâmica 

populacional de perfilhos, promovendo o ajuste entre o peso e número dos mesmos de 

maneira a minimizar o efeito da desfolhação sobre o IAF do pasto. HODGSON (1990) 

descreveu com propriedade o ciclo de vida de uma comunidade de perfilhos, 

apontando que os perfilhos surgem, desenvolvem-se, aumentam de tamanho e 

acabam promovendo um “auto-desbate” em perfilhos mais fracos, localizados mais 

próximos ao solo, onde a luminosidade é baixa. Contudo, quanto maior o tamanho dos 

perfilhos, menor o número de perfilhos que podem ser mantidos na área (MATTHEW et 

al., 1995; SBRISSIA et al., 2001). 

 

 

2.2 - MORFOGÊNESE DE PLANTAS FORRAGEIRAS E ESTRUTURA DO RELVADO 

 

A estrutura de um dossel forrageiro é definida por um conjunto de 

características genéticas da planta, denominadas características morfogênicas, que 

são condicionadas por fatores de ambiente como luz, temperatura, umidade e outros 

(LEMAIRE & CHAPMAN, 1996). A dinâmica da geração (“genesis”) e da expansão da 

forma da planta (“morphos”) no espaço definem a morfogênese de plantas (CHAPMAN 

& LEMAIRE, 1993), a qual pode ser descrita a partir de três características básicas: (a) 

aparecimento de folhas; (b) alongamento de folhas e; (c) tempo de vida de cada folha. 

Apesar dessas características serem determinadas geneticamente, sofrem grande 
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influência de fatores de ambiente, principalmente luz, temperatura e umidade 

(LEMAIRE & CHAPMAN, 1996). Diferentes combinações dessas características 

morfogênicas definem a estrutura de uma planta forrageira, expressa através de três 

características estruturais básicas: tamanho da folha, medida quando totalmente 

expandida (após aparecimento da lígula); densidade populacional de perfilhos, medida 

pela contagem do número de perfilhos por unidade de área; e número de folhas por 

perfilho (LEMAIRE & CHAPMAN, 1996). O tamanho das folhas de um perfilho é 

determinado pela relação entre a taxa de alongamento de folhas e a taxa de 

aparecimento das mesmas, uma vez que ao ser emitida a folha seguinte, a primeira 

tem seu crescimento interrompido, apenas permanecendo ativa por determinado 

período de tempo. A densidade populacional de perfilhos é influenciada basicamente 

pela taxa de aparecimento de folhas podendo, no entanto, ser alterada em condições 

de desfolhação pela variação na quantidade e qualidade da luz incidente que atinge o 

dossel de folhas remanescentes. O número de folhas por perfilho é o produto entre o 

tempo de vida de cada folha e a taxa de aparecimento das mesmas. O produto dessas 

três características estruturais determina diretamente o índice de área foliar (IAF) de 

uma pastagem. Em plantas tropicais e subtropicais, o alongamento de hastes assume 

importância relativa grande como característica morfogênica e determina variáveis 

estruturais do dossel como a relação folha:haste, por exemplo (SBRISSIA & DA SILVA, 

2001). 

Dependendo da forma, estrutura e arranjo do aparato fotossintético, ou seja, do 

dossel de folhas e hastes de uma comunidade de plantas forrageiras, assegura-se uma 

maior ou menor qualidade da luz interceptada que, por sua vez, afeta tanto a taxa de 

alongamento de folhas e hastes, pelo maior aporte de fotoassimilados, como também a 

densidade populacional de perfilhos (HODGSON, 1990). Em condições ótimas de 

desenvolvimento, o fator de maior competição na comunidade de perfilhos é a luz, de 

forma que baixa disponibilidade dá início aos processos de morte e senescência de 

perfilhos. Esse fato foi comprovado por DEINUM et al. (1996) que, em experimento 

conduzido em casa de vegetação, verificaram que o perfilhamento em Brachiaria 

brizantha foi fortemente estimulado com o aumento da intensidade de luz. A elevação 

do IAF propicia uma maior interceptação de luz pelo dossel, o que garante maior 

atividade fotossintética e, portanto, maior produção de massa seca (PARSONS et al., 

1983b). Entretanto, em situações de alto IAF, passa a existir restrição de luz, 
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aumentando a competição na comunidade de plantas por esse fator de crescimento. 

Nessas condições, as folhas mais velhas, situadas em pontos mais baixos do dossel, 

sofrem maior sombreamento e, por conseguinte, são as primeiras a senescer. 

 É a contínua emissão de folhas e perfilhos que promove a restauração da área 

foliar após a desfolhação por corte ou pastejo, assegurando a produtividade e a 

perenidade da pastagem (GOMIDE & GOMIDE, 1999). Durante a ontogenia dos 

perfilhos, as folhas aparecem a intervalos regulares caracterizados pela formação dos 

chamados fitômeros (WILHELM & McMASTER, 1995). Nesse cenário, o inverso do 

tempo para o aparecimento de duas folhas sucessivas estima a taxa de aparecimento 

de folhas, quantificada em número de folhas por dia ou número de folhas por graus-dia. 

De acordo com CHAPMAN & LEMAIRE (1993), a taxa de aparecimento de folhas é a 

característica morfogênica que merece maior destaque, uma vez que influencia 

diretamente as três características estruturais do relvado: tamanho da folha, densidade 

populacional de perfilhos e número de folhas por perfilho. ZARROUGH et al. (1984) 

revelaram uma correlação negativa entre a taxa de aparecimento e o alongamento das 

folhas, indicando que quanto maior a taxa de aparecimento, menor o tempo para o 

alongamento das folhas. 

Diversos fatores afetam a taxa de aparecimento de folhas, dentre eles alguns 

aspectos intrínsecos da planta forrageira como espécie e/ou cultivar (GRANT et al., 

1988; PINTO et al., 1994) e características morfológicas como nível de inserção de 

folhas (SKINNER & NELSON, 1995). Já VAN ESBROECK et al. (1997) deixaram claro 

que é a temperatura o fator que exerce maior influência, daí a opção por expressar a 

taxa de aparecimento de folhas em graus-dia. Além da temperatura, outros fatores de 

ambiente interferem, como a água, nutrientes minerais (LAWLOR, 1995) e a luz 

(SILSBURY, 1970). 

GRANT et al. (1988) ponderaram que o padrão de desfolhação também exerce 

efeito sobre o aparecimento de folhas, principalmente quando relacionado às 

alterações na altura do relvado e à oferta de forragem. Esses resultados foram 

corroborados por PARSONS et al. (1991a), que demonstraram em seu trabalho que 

folhas de azevém perene (Lolium perenne L.) aparecem mais lentamente em relvados 

mantidos mais altos, demorando mais para completar sua expansão. Esses autores 

relataram, ainda, o efeito da estação do ano sobre o aparecimento de folhas, situação 

em que as menores taxas ocorreram durante a primavera e o outono. O consórcio 
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entre gramíneas e leguminosas temperadas, azevém perene e trevo branco (Trifolium 

repens L.), promoveu incremento na taxa de aparecimento de folhas da gramínea 

quando comparada à condição de monocultura (PARSONS et al., 1991a). 

O inverso da taxa de aparecimento de folhas, correspondendo ao intervalo de 

tempo decorrido para que duas folhas sucessivas atinjam o mesmo estádio de 

desenvolvimento fisiológico (GOMIDE, 1997), é normalmente conhecido como filocrono 

e expresso como dias por folha ou graus-dia por folha. O filocrono é influenciado pelos 

mesmos fatores que interferem na taxa de aparecimento de folhas. Além desses 

fatores, VAN ESBROECK et al. (1997) citaram que em Panicum virgatum (L.) o 

filocrono não é afetado pelo déficit hídrico nem, tampouco, pela deficiência de 

nitrogênio. 

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

características genéticas e influenciado por fatores de ambiente e de manejo 

(HODGSON et al., 1981). Uma vez iniciado o processo de senescência ou morte da 

folha, ela passa a perder massa progressivamente. Qualquer prática de manejo que 

resulte em redução da disponibilidade de recursos ambientais, principalmente luz, pode 

ocasionar incremento no processo de senescência das folhas reduzindo, assim, sua 

longevidade (HODGSON et al., 1981).  

Existe um sincronismo entre o aparecimento e a morte de folhas percebido com 

mais facilidade em pastos mantidos em condições de equilíbrio (“steady state”), onde o 

número de folhas mantidas vivas em cada perfilho permanece constante após algum 

tempo (LEMAIRE & CHAPMAN, 1996). Esse número é função da taxa de 

aparecimento e do tempo de vida de cada folha, ambas características morfogênicas. 

Após atingida a condição de equilíbrio em um dossel forrageiro, o número de folhas 

vivas por perfilho fica relativamente constante para plantas de um mesmo cultivar ou 

espécie (GOMIDE, 1997; VAN ESBROECK et al., 1997). Por ser resultado da 

combinação de características morfogênicas, sofre influência direta e indireta de 

fatores relacionados ao ambiente e às práticas de manejo utilizadas (GOMIDE, 1997). 

Essa relativa constância incute no número médio de folhas por perfilho um destaque 

especial do ponto de vista do manejo do pastejo, podendo essa característica 

estrutural servir como critério objetivo e prático para definição da duração do período 

de descanso de métodos de desfolhação intermitente (FULKERSON & SLACK, 1995), 

de forma a prevenir perdas excessivas por senescência de folhas.  
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2.3 – O PROCESSO DE ACÚMULO DE FORRAGEM EM PASTAGENS 

 

De acordo com DA SILVA & PEDREIRA (1997), o acúmulo de forragem em 

pastagens é o resultado de interações complexas de onde advém a combinação dos 

atributos genéticos de uma dada planta forrageira e os efeitos do ambiente sobre seus 

processos fisiológicos e características morfofisiológicas para a determinação da 

produtividade. HODGSON et al. (1981) definiram o acúmulo de forragem da pastagem 

como sendo um processo dinâmico e resultado do balanço entre crescimento e 

senescência/decomposição de tecidos. No caso específico de plantas sob condições 

de pastejo, considera-se no balanço o material consumido pelos animais, tornando o 

acúmulo de forragem o balanço líquido entre o crescimento, consumo e as perdas por 

senescência (BIRCHAM & HODGSON, 1983). Em casos onde a pastagem é mantida 

em condição constante (“steady state”), como em alguns casos de lotação contínua, o 

acúmulo de forragem pode chegar a zero, uma vez que todo material produzido é 

removido através do pastejo pelos animais (BIRCHAM & HODGSON, 1983). 

 O desenvolvimento vegetativo de uma gramínea é caracterizado pela produção 

de tecidos que originam folhas e perfilhos, o alongamento do colmo e o aparecimento 

do sistema radicular (SILSBURY, 1970). Essa produção de massa seca é originada da 

energia luminosa interceptada pelo dossel forrageiro e da capacidade desta em 

transformar essa energia quando somada a outros nutrientes nos tecidos vegetais. 

COOPER & WILSON (1970) relataram que a taxa de transformação da energia 

luminosa em tecidos é dependente da eficiência fotossintética de folhas individuais, de 

características do dossel para interceptar a luz incidente, e da distribuição dos tecidos 

produzidos ao longo do perfil do dossel forrageiro. 

Folhas são formadas a partir do desenvolvimento de primórdios foliares que 

surgem na forma de pequenas protuberâncias, alternadamente de cada lado do domo 

apical (LANGER, 1972), em posições regulares, definidas e características para cada 

espécie de planta forrageira (PINTO et al., 1994). Cada primórdio foliar dá origem a um 

fitômero constituído de lâmina e bainha foliares, entrenó, nó e gema (WILHELM & 

McMASTER, 1995). Segundo HODGSON (1990), a produção de folhas num perfilho é 

um processo contínuo, onde cada uma das folhas apresenta características próprias 

em seu ciclo de vida, como um período de ativa expansão (crescimento), uma fase de 

máximo desempenho fotossintético (maturidade) seguida de uma fase de senescência 
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e, por fim, morte, caso essa folha não venha a ser colhida. As primeiras folhas, 

emergindo de um pseudo-colmo curto, têm uma rápida emergência e atingem 

pequenos comprimentos. As folhas seguintes, por necessitarem percorrer um percurso 

mais longo para emergir, alcançam comprimentos maiores (SKINNER & NELSON, 

1995). Quando a planta forrageira entra em estádio reprodutivo e dá início à elongação 

da haste, cessa o aparecimento de novas folhas e, com isso, a produção de massa 

seca de folhas desse perfilho. Enquanto a haste reprodutiva não for cortada ou morrer, 

novas folhas não voltam a aparecer nesse perfilho (HODGSON, 1990). 

BROUGHAM (1956) relacionou a produção de massa seca à porcentagem de 

luz interceptada pelo dossel forrageiro e mencionou que esta apresentou valores 

crescentes até que existisse área foliar suficiente para interceptar 95% da luz incidente, 

patamar onde ocorreu a máxima taxa de acúmulo líquido de forragem nos pastos de 

azevém perene estudados. Acima de 95% de interceptação de toda luz incidente passa 

a existir uma acirrada competição por esse fator de produção, levando ao decréscimo 

na taxa de crescimento e acentuando-se o processo de senescência. 

Em trabalho posterior, o mesmo autor (BROUGHAM, 1957) descreveu o 

desenvolvimento das plantas forrageiras por meio de curvas de crescimento divididas 

em 3 fases: (1ª FASE)  taxa de crescimento aumentando de forma exponencial, 

influenciada, principalmente, pelas reservas orgânicas da planta, área foliar 

remanescente e umidade do solo; (2ª FASE) taxa de crescimento atingindo um valor 

máximo, iniciando a competição intra e inter espécies por fatores de produção, em 

especial a luz, tendo início também o processo de senescência; (3ª FASE) taxa de 

crescimento sofrendo suave declínio no princípio e, posteriormente, redução mais 

acentuada, podendo, em situações especiais, chegar a zero ou até mesmo tornar-se 

negativa; nessa fase o aumento da limitação de fatores de produção promove uma 

maior disputa por eles, acelerando a senescência de tecidos, principal agente de 

perdas nessa fase.  

Segundo PARSONS et al. (1983a), a fisiologia de um pasto submetido a 

condições de rebrotação ou crescimento e de outro mantido com área foliar 

relativamente constante é bastante diferente. No caso da rebrotação, onde o relvado 

parte de uma baixa área foliar inicial crescendo até adquirir alta área foliar, a 

fotossíntese bruta cresce conforme o aumento em área foliar, sendo acompanhada da 

taxa de produção de novos tecidos. Nessa condição, é percebido um atraso entre o 
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processo de produção de tecidos e a senescência ou morte dos mesmos, originando 

uma fase em que a taxa de acúmulo de forragem é máxima. Passada essa fase, ou 

nos relvados mantidos sob área foliar relativamente constante e suficiente para 

interceptar 95% de toda luz incidente, deixa de existir vantagem entre a taxa de 

produção de tecidos e o processo de senescência foliar, uma vez que embora exista 

uma alta taxa fotossintética e, com isso, de produção bruta de tecidos, ocorre também 

uma alta taxa de senescência e morte desses tecidos. Nessas condições, caso o pasto 

continue crescendo e intercepte praticamente toda luz incidente, o processo de 

senescência assume tal proporção que se iguala a produção de tecidos, resultando em 

acúmulo líquido de forragem igual a zero (PARSONS et al., 1983b). 

A senescência é um processo natural para o qual existe uma programação 

genética da planta forrageira (SALISBURY & ROSS, 1992). Como conseqüência da 

limitada longevidade das folhas, após um determinado tempo de vida fenômenos 

fisiológicos que determinam o processo de senescência são desencadeados 

(HODGSON, 1990). Nesse instante, as folhas perdem clorofila, RNA e proteínas, 

inclusive enzimas (SALISBURY & ROSS, 1992), provocando a mudança da coloração 

do tecido foliar para tons amarelados e, posteriormente, amarronzados e enegrecidos 

(WILMAN & MARES MARTIN, 1977). Nos estádios iniciais, muitos dos compostos 

solúveis podem ser remobilizados para uso em outras partes da planta, mas, no 

entanto, a maior parte deles acaba sendo utilizada para respiração da folha e de 

bactérias e fungos que vivem sobre seu limbo. O mesmo efeito visualizado nas folhas 

pode acometer os perfilhos como um todo, sendo esse normalmente desencadeado 

quando o meristema apical é removido por corte ou pastejo (HODGSON, 1990). 

 PARSONS et al. (1988) ponderaram que maximizar a fotossíntese e a taxa de 

produção total de tecidos acaba levando a uma elevada taxa de senescência de 

tecidos caso não haja tempo hábil ou número de animais suficiente para colheita. 

Porém, é necessário conviver com patamares aceitáveis de senescência em função da 

necessidade de assegurar a produção animal através de ofertas generosas de 

forragem, muitas vezes bastante acima da capacidade de ingestão do animal 

(NABINGER, 1997). 

Características relacionadas ao ambiente e às práticas adotadas de manejo da 

desfolhação apresentam interferência sobre a dinâmica do acúmulo de forragem. O 

fator de ambiente mais influente é a luz, pois potencializa a produção de tecidos 
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quando abundante e induz a senescência dos mesmos quando em quantidade 

insuficiente (BROUGHAM, 1956). Limitações de água e outros nutrientes também 

interferem em ambos os processos.  
 

 

2.4 – RESPOSTAS A REGIMES DE DESFOLHAÇÃO 

 

2.4.1 – Produção de forragem 

 

A capacidade adaptativa de uma planta forrageira a condições de desfolhação, 

chamada plasticidade fenotípica, desconhecida para grande maioria das espécies 

tropicais, é quem determina seu potencial de exploração (LEMAIRE & CHAPMAN, 

1996). Modelos de produção baseados na utilização de pastagens apresentam, de 

maneira geral, duas formas básicas de exploração. A lotação contínua, onde animais 

são mantidos por períodos longos de tempo numa dada área, variando-se ou não a 

densidade de lotação utilizada, e a lotação intermitente, que adota períodos de pastejo 

sucedidos por períodos de descanso onde nenhum animal é mantido no local após 

realizado o pastejo.   

 A lotação intermitente apresenta uma diferença fundamental em relação à 

lotação contínua, que é a existência de períodos bem definidos onde a área foliar 

cresce livremente na ausência de desfolhação. Durante esses períodos de rebrotação, 

são observadas taxas altas de acúmulo de forragem devido à interceptação luminosa 

crescente e ao aproveitamento do diferencial de tempo entre o início dos processos de 

crescimento e senescência de folhas, favorecendo o primeiro processo e atingindo 

picos de produção potencial maiores (DA SILVA & PEDREIRA, 1997). Na lotação 

contínua, embora o dossel permaneça acessível à desfolhação por maior período de 

tempo, os animais consomem quantidades relativamente pequenas de tecidos 

senescentes. Portanto, quanto mais tecido avança rumo à senescência, maiores as 

perdas do sistema (HODGSON et al., 1981). Nessa situação, a possibilidade de uma 

folha ser pastejada antes de iniciar sua senescência está intimamente relacionada com 

a densidade de lotação empregada, intensidade de desfolhação e proporção de tecido 

vivo removido pelo animal em pastejo (LEMAIRE & AGNUSDAI, 1999). 
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Segundo HUGHES & JACKSON (1974), em situações de lotação contínua onde 

o relvado é mantido com baixa área foliar, as plantas, na intenção de reduzir a 

severidade de desfolhação a que estão submetidas, promovem alterações em sua 

densidade populacional gerando um número maior de perfilhos pequenos com 

características de crescimento mais prostrado. Essa maior população de perfilhos, 

produzindo um grande número de folhas pequenas, assegura ao dossel a 

interceptação luminosa e maiores taxas fotossintéticas para manutenção da 

produtividade. Sob essas condições, uma grande proporção do material produzido é 

colhido através do pastejo, reduzindo significativamente as perdas por senescência e 

elevando a eficiência de colheita do material produzido (utilização). No caso de lotação 

contínua associada a altos índices de área foliar, é inevitável que apenas uma porção 

reduzida do material produzido seja colhida, ficando uma grande quantidade de tecido 

no pasto à disposição para atuar na fotossíntese. No entanto, nessas circunstâncias, 

também ocorre a elevação das perdas por senescência, sendo a eficiência de colheita 

da forragem relativamente baixa. 

 Em regimes de lotação intermitente, o tecido foliar remanescente após a 

desfolhação corresponde a folhas que se encontravam em condições de 

sombreamento, de menor eficiência fotossintética, razão pela qual a rebrotação inicial 

é lenta até que surja um número suficiente de folhas novas com alta capacidade 

fotossintética capaz de promover aumentos crescentes na taxa de produção 

(NABINGER, 1997; PARSONS et al., 1988). Quanto mais severa for a desfolhação, 

maior a duração da fase de desenvolvimento de folhas novas, ficando a comunidade 

de plantas em condições de balanço de carbono negativo por maior período de tempo 

(respiração > fotossíntese). 

Aparentemente, gramíneas tropicais de hábito de crescimento ereto, por 

apresentarem elongação de haste marcante, estariam melhor adaptadas a regimes 

intermitentes. Entretanto, comparações como essa ainda são de pouca valia 

considerando a falta de estudos básicos que possibilitem um melhor entendimento dos 

princípios fisiológicos que governam o crescimento e utilização de pastagens 

submetidas a esses dois métodos de desfolhação. 

PARSONS et al. (1988) indicaram uma produtividade de forragem teórica 

superior em até 20% para métodos de desfolhação baseados em lotação intermitente 

quando utilizando azevém perene. Entretanto, alertaram para a dificuldade de 
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reconhecer essa diferença na prática, uma vez que uma maior produção de forragem 

não implica, necessariamente, em colheita eficiente do material produzido (GRANT et 

al., 1988; PARSONS & CHAPMAN, 1988). Apesar da similaridade em termos de 

potencial de produção de forragem a partir dos dois métodos de pastejo descritos, 

HODGSON (1984) apontou que decisões de manejo baseadas nas condições 

(estrutura) do relvado apresentam um melhor efeito sobre a manipulação do 

desempenho tanto de animais como de plantas, e que essas decisões seriam 

aplicadas com maior facilidade em situações de lotação intermitente relativamente 

àquelas de lotação contínua. 

 

2.4.2 – Ingestão de forragem pelos animais em pastejo 

 

 POPPI et al. (1987) relataram a existência de diversos fatores interferindo no 

consumo de forragem de animais em pastejo, classificando-os em fatores nutricionais e 

não-nutricionais. Os autores denominaram como fatores nutricionais aqueles 

relacionados com a digestibilidade, taxa de passagem e concentração de metabólitos 

da digestão dos alimentos. Já como fatores não nutricionais relacionaram a habilidade 

do animal em efetuar o pastejo, a qual é influenciada pela estrutura do relvado no que 

diz respeito à facilidade de acesso ao alimento e à proporção de folhas verdes 

relativamente a material senescente/morto e hastes, e pelo próprio comportamento 

ingestivo do animal, onde estão inclusos a seleção da dieta, o tempo demandado com 

a atividade de pastejo, o tamanho dos bocados e a taxa com que eles são realizados. 

Em situações especiais, onde a disponibilidade de forragem e o acesso a ela não são 

limitados, os fatores nutricionais parecem ter maior importância no controle da 

ingestão. Entretanto, na maioria das vezes, essas situações especiais não ocorrem e 

são os fatores não nutricionais, através de restrições físicas ou mecânicas, que 

acabam por exercer maior influência sobre o consumo de forragem dos animais em 

pastejo (POPPI et al., 1987). 

 COSGROVE (1997) e POPPI et al. (1987) apontaram que a ingestão de 

forragem é função da quantidade de tempo despendido com o pastejo e da taxa com 

que a forragem é consumida. Essa taxa de consumo é função do tamanho do bocado e 

da taxa com que esses bocados são realizados (HODGSON, 1981). Segundo 

COSGROVE (1997), a quantidade de alimento apreendida em cada bocado depende 



 16 

diretamente do volume do bocado e da densidade volumétrica da forragem na porção 

do dossel forrageiro (estrato) sendo pastejada. 

A taxa de consumo sofre influência da massa de forragem e da altura do 

relvado. Em condições de relvados com altura reduzida ou pouca densidade de 

forragem, o animal busca compensar esse efeito através de um aumento no tempo 

gasto com o pastejo. No entanto, o aumento em tempo de pastejo ocorre até que o 

esforço despendido na atividade deixe de compensar através do ganho de energia 

proveniente do alimento. Nesse momento, o tamanho do bocado, taxa de bocado e 

tempo de pastejo diminuem drasticamente (HODGSON, 1981; POPPI et al., 1987). 

Quando o tempo destinado ao pastejo excede um limite de cerca de 13 horas diárias, 

passa a comprometer as atividades de ruminação e repouso do animal, afetando 

negativamente o consumo (POPPI et al., 1987). A escolha dos horários de pastejo está 

diretamente ligada às condições de ambiente e, em especial, à temperatura, podendo 

inclusive limitar o tempo de pastejo (COSGROVE, 1997). 

A taxa de bocados indica o número de bocados que um animal executa por 

unidade de tempo, em geral expressa em número de bocados por minuto. Cada 

bocado compreende o tempo gasto pelo animal para apreender a forragem através de 

seu aparato bucal, além dos tempos de mastigação e deglutição (HODGSON, 1984). A 

taxa de bocados aumenta à medida que a altura do relvado decresce, conseqüência do 

menor tamanho de bocado. Outro fator que pode influenciar negativamente na taxa de 

bocados é a seletividade do animal durante o pastejo, quer pelo maior tempo gasto na 

procura pelo alimento, quer pela maior manipulação do alimento dentro da boca 

(COSGROVE, 1997). 

O tamanho do bocado é uma combinação complexa entre a área e a 

profundidade do bocado, relacionadas às características do relvado (COSGROVE, 

1997). A profundidade do bocado está relacionada positivamente com a altura do 

relvado e negativamente com a densidade do mesmo, sendo essas as características 

mais importantes para gramíneas temperadas (LACA et al., 1992). No caso de 

gramíneas tropicais, características estruturais do relvado como a presença de hastes 

(BARTHRAM & GRANT, 1984), material morto e inflorescências, e a proporção de 

folhas verdes se revelaram igualmente importantes na limitação da profundidade de 

bocado (STOBBS 1975). POPPI et al. (1987) ratificaram esses conceitos ao afirmar 

que os bocados aumentam de tamanho com a elevação da altura do relvado até o 
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limite onde essa altura sofre influência maior da estrutura (hastes), prejudicando o 

tamanho do bocado pela necessidade do animal selecionar melhor a dieta. 

 A oferta de forragem é entendida como a quantidade de forragem 

disponibilizada por animal num determinado tempo (HODGSON, 1984). Variações nas 

condições do relvado e na oferta de forragem influenciam o desempenho animal pelos 

efeitos que provocam na quantidade e valor nutritivo da forragem consumida. Os 

melhores resultados de desempenho animal têm sido relacionados a valores de oferta 

de forragem 3 a 4 vezes superiores às exigências diárias de massa seca dos animais 

(COMBELLAS & HODGSON, 1979). Entretanto, a ocorrência de prejuízos ao consumo 

só passa a adquirir efeito drástico quando a oferta é inferior a 2 vezes a necessidade 

diária de ingestão do animal (HODGSON, 1984). 

 A espécie animal em pastejo também influencia o consumo de forragem, sendo 

os bovinos capazes de fazer uso de pastagens mais altas melhor que os ovinos e 

caprinos, ocorrendo o inverso em relvados baixos. Através dos movimentos de cabeça 

e da língua, os bovinos conseguem apreender grande quantidade de material num 

relvado alto, enquanto em relvados baixos os movimentos labiais dos ovinos e caprinos 

permitem a melhor apreensão e colheita das folhas (POPPI et al., 1987). Dentro de 

uma mesma espécie animal, são verificadas variações em consumo conforme a 

categoria a que o indivíduo pertence. Animais em final de gestação ou em lactação 

consomem maior volume de forragem que animais secos, vazios ou em início de 

gestação (HODGSON, 1990). Animais de maior porte apresentam bocados mais 

profundos que animais de menor porte, encerrando um maior volume de forragem por 

bocado (ILLIUS et al., 1995).  

Segundo MAXWELL & TREACHER (1987), a altura do relvado afeta o consumo 

de forragem e o desempenho animal. O consumo aumenta com a elevação da altura 

do pasto até um patamar onde permanece constante. Esse patamar varia conforme a 

espécie e a categoria animal (HODGSON, 1990). As alturas de manejo devem estar 

ajustadas à estação do ano e ao estádio fenológico da planta forrageira. Mantendo 

pastos em alturas menores em determinados momentos, é possível diminuir a emissão 

de hastes reprodutivas que reduzem, temporariamente, a digestibilidade da forragem e 

a produtividade dos pastos, uma vez que quando o perfilho entra em reprodução cessa 

a emissão de novas folhas (MAXWELL & TREACHER, 1987). 
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2.4.3 – Padrões de desfolhação de perfilhos individuais 

 

O padrão de desfolhação de um relvado corresponde a uma somatória dos 

padrões de desfolhação dos perfilhos individuais que o compõem (HU, 1993). 

Estratégias de manejo do pastejo que resultam em variações de altura do dossel, 

densidade de lotação e outros exercem influência nos padrões de desfolhação dos 

perfilhos, em especial sobre a intensidade e freqüência, provocando, conforme o 

manejo escolhido, um efeito positivo ou negativo sobre a eficiência de colheita e 

produção de forragem (HODGSON et al., 1981). 

 

2.4.3.1 – Intensidade de desfolhação 

 

De acordo com BOOTSMA (1990) e HODGSON (1990), a intensidade de 

desfolhação indica a proporção do tecido vegetal removido pelo pastejo em relação ao 

disponibilizado para pastejo. WADE (1991) definiu essa intensidade como a redução 

no comprimento original de um perfilho estendido após ser submetido ao pastejo, ou 

seja, a diferença entre o tamanho original do perfilho e seu tamanho após realizado o  

pastejo (profundidade de desfolhação), expressa como proporção do tamanho original. 

Essa definição é apropriada quando a participação de hastes na estrutura do dossel é 

relativamente pequena, como é o caso de gramíneas temperadas onde a restrição 

física provocada pela presença das hastes limitando a profundidade de pastejo é 

pouco significativa. No caso de gramíneas tropicais, onde há uma grande participação 

de hastes, a definição apresentada por LEMAIRE & CHAPMAN (1996) parece ser mais 

adequada. Segundo esses autores, a intensidade de desfolhação é definida como 

sendo a proporção do comprimento inicial de uma folha que é removida durante um 

período de pastejo. Ao medir apenas as folhas, admite-se a importância da restrição 

física representada pelo posicionamento das hastes sobre a profundidade de 

desfolhação e caracteriza-se a intensidade de pastejo como sendo relativa à remoção 

de área foliar apenas, de forma análoga ao que ocorre em plantas temperadas em que 

o meristema apical permanece sempre muito próximo do nível do solo durante sua fase 

de desenvolvimento vegetativo. 

Ao revisar a literatura, nota-se que a altura pós pastejo e a intensidade de 

desfolhação são freqüentemente utilizados como sinônimo. Entretanto, é preciso 
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enfatizar que essas características possuem significados distintos. Por um lado tem-se 

a intensidade de desfolhação que, como foi visto, é representada pela proporção de 

material removido durante o processo de desfolhação. Do outro, a altura pós pastejo 

que, sozinha, indica apenas a quantidade de material remanescente deixado após um 

período de pastejo. 

LEMAIRE & CHAPMAN (1996) relataram que em regimes de lotação contínua 

surge uma situação onde o rebaixamento do relvado acontece de forma lenta e, 

concomitantemente, ocorre a reconstituição da camada pastejada através do 

crescimento das plantas forrageiras. Na lotação intermitente, o rebaixamento e a 

rebrotação do relvado aparecem de forma mais pontual e, por essa razão, são 

processos mais facilmente delimitados e distintos. WADE et al. (1989), em experimento 

com vacas leiteiras submetidas a regimes de lotação contínua e intermitente sob 

diferentes alturas de relvado de azevém perene, demonstraram que a proporção da 

altura inicial do relvado removida a cada pastejo permaneceu relativamente constante 

e ao redor de 35%, independentemente da altura inicial do pasto e do método de 

pastejo adotado. Valores semelhantes foram encontrados por MAZZANTI & LEMAIRE 

(1994) em estudos com festuca (Festuca arundinacea L.), onde avaliou-se a proporção 

do comprimento do perfilho removida após o pastejo. BURLINSON et al. (1991) e 

LACA et al. (1992) encontraram valores diferentes de intensidade de desfolhação, da 

ordem de 50%, tanto para ovinos como para bovinos mantidos em pastagens artificiais 

de gramíneas temperadas. Esses resultados aproximaram-se daqueles encontrados 

por BETTERIDGE et al. (1994), que indicaram intensidades de 43% para ovinos e de 

52% para bovinos, ambos alocados em pastagens naturais de plantas forrageiras 

temperadas. 

A diferença entre os valores apresentados por diferentes autores estaria mais 

relacionada a características intrínsecas das plantas forrageiras estudadas e aos  

métodos de pastejo adotados, fatores determinantes da plasticidade fenotípica das 

plantas forrageiras, ou seja, de sua capacidade de adaptação às condições impostas 

objetivando limitar o impacto do manejo sobre sua taxa de crescimento (HODGSON et 

al., 1981). Contudo, o manejo aplicado tem forte influência sobre a composição 

botânica do relvado, conseqüência da busca pelas plantas de uma nova condição de 

equilíbrio (BROUGHAM, 1960). Mudanças morfológicas no relvado têm efeito 

importante sobre a taxa de crescimento através de sua influência na habilidade das 
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plantas de produzir novas folhas (GRANT & KING, 1983). Toda alteração nas 

características morfológicas da planta forrageira são condicionadoras de sua 

intensidade de desfolhação (LEMAIRE & CHAPMAN, 1996).  

Pesquisadores como BARTHRAM & GRANT (1984) e CHACON & STOBBS 

(1976) relataram que a partir do momento em que o rebaixamento do relvado atinge 

camadas onde há maior proporção de bainhas e hastes, ocorre decréscimo da 

intensidade de desfolhação em função da limitação física imposta pelas hastes e 

bainhas. A densidade de lotação adotada e a duração do período de pastejo também 

interferem diretamente na intensidade de desfolhação, e ambas características derivam 

do método de pastejo empregado (LEMAIRE & CHAPMAN, 1996). 

A intensidade de desfolhação influencia a eficiência fotossintética das folhas 

nos primeiros estágios da rebrotação. Desfolhações intensas levam a menor eficiência 

inicial das folhas que, após determinado tempo, demonstram as maiores eficiências 

(BROUGHAM, 1956). BROUGHAM (1956) e PARSONS et al. (1988) alertaram que 

quanto mais intensa a desfolhação, menor a taxa inicial de rebrotação e maior o tempo 

necessário para que a planta atinja a máxima eficiência fotossintética e, 

consequentemente, a máxima taxa de crescimento. PARSONS et al. (1988) e 

PARSONS & PENNING (1988) acrescentaram que, em condições de maior 

intensidade de desfolhação, a taxa instantânea de acúmulo inicial é lenta e eleva-se 

rapidamente. No entanto, quando considera-se a taxa média de acúmulo de forragem, 

esta pouco se altera, mantendo-se em níveis elevados após o valor máximo ter sido 

atingido. No caso de intensidades de desfolhação intermediárias, altas taxas de 

acúmulo médio também são obtidas, porém por período menor de tempo. Nas 

pastagens que sofrem desfolhações pouco intensas, as taxas de acúmulo são menores 

e acabam por declinar com o tempo. 

Segundo HODGSON et al. (1981), incrementos na intensidade de desfolhação 

de uma pastagem resultaram em redução do comprimento da pseudo-haste (bainha) e 

redução do ângulo de perfilhos e folhas de azevém perene, resultando num 

crescimento mais prostrado. GOMIDE & GOMIDE (1999) mencionaram que a adoção 

de intensidades maiores de desfolhação pode contribuir para prevenir o intenso 

alongamento do colmo, processo muito precoce e comum em gramíneas tropicais, 

melhorando, assim, a relação folha:haste da forragem presente na pastagem. 



 21 

BIRCHAM & HODGSON (1983), BROUGHAM (1959), HODGSON (1990) e 

LEMAIRE & CHAPMAM (1996) descreveram a influência da intensidade de 

desfolhação sobre a densidade populacional de perfilhos, indicando que incrementos 

na intensidade promovem redução no tamanho de perfilhos individuais e aumento em 

seu número total. HU (1993) ponderou que embora muitos pontos de crescimento 

tenham sido removidos em situações de desfolhações mais intensas, foi exatamente 

nessas circunstâncias que as maiores taxas de aparecimento de perfilhos foram 

observadas. Por outro lado, BROUGHAM (1960) enfatizou que as maiores populações 

de perfilhos são verificadas em intensidades de desfolhação intermediárias, 

considerando que a desfolhação extremamente intensa passa a prejudicar a emissão 

de novos perfilhos, podendo causar, inclusive, a morte de plantas. 

 
2.4.3.2 – Freqüência de desfolhação 

 

 BOOTSMA (1990), HODGSON (1990) e WADE (1991) definiram freqüência de 

desfolhação como o número de desfolhações que uma folha ou perfilho sofre num 

dado período de tempo, normalmente expressa em número de desfolhações por dia. 

Entretanto, é comum observar trabalhos onde ao invés de adotar a freqüência de 

desfolhação os autores citam seu inverso, que indica o intervalo de tempo entre 

desfolhações sucessivas.  

 HODGSON (1990) relatou que um relvado é rebaixado em camadas, ou seja, 

os animais primeiro removem as porções mais elevadas do dossel para, numa  

seqüência de bocados seguinte, remover camadas inferiores. Portanto, um mesmo 

perfilho ou folha pode ser pastejado mais de uma vez ao longo de um ciclo de pastejo. 

Com base nessas informações, LEMAIRE & CHAPMAN (1996) relataram que, em 

regimes de lotação intermitente, a freqüência de desfolhação aparece estritamente 

ligada ao intervalo entre os ciclos de desfolhações (período de descanso) que, por sua 

vez, são determinados pelo conjunto de práticas de manejo do pastejo. 

 A freqüência de desfolhação guarda íntima relação com a densidade de lotação 

empregada tanto em regimes de lotação contínua como de lotação intermitente 

(WADE, 1991). Quando expressa na forma de porcentagem, num regime de lotação 

contínua, corresponde à proporção de perfilhos pastejados por dia que, por sua vez, é 

semelhante à proporção da área do relvado sendo pastejada diariamente pelos 
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animais (WADE et al., 1989). Para o caso de lotação contínua, BARTHRAM & GRANT 

(1984) e HODGSON (1966) e relatando sobre azevém perene, indicaram que a área 

pastejada diariamente equivalia a intervalos entre desfolhações de 5 a 16 dias 

conforme a densidade de lotação aplicada no sistema. Esses valores implicam em 

freqüências de desfolhação variando entre 0,06 e 0,20 desfolhação.perfilho-1.dia-1, ou 

seja, 6 e 20% da área sendo pastejada diariamente. HODGSON (1990) acrescentou 

que quando animais têm acesso a amplas áreas de pasto e as taxas de produção de 

forragem e de consumo estão próximas da igualdade, perfilhos individuais ou grupos 

de perfilhos são desfolhados a intervalos de 3 a 4 semanas (freqüência de 0,03 a 0,05 

desfolhação.perfilho-1.dia-1) sob densidade de lotação relativamente reduzida, até 

menos de 5 a 6 dias (freqüência de 0,16 a 0,20 desfolhação.perfilho-1.dia-1) quando a 

densidade de lotação é elevada. Em regimes de lotação contínua, quanto maior a 

densidade de lotação mais freqüentes são as desfolhações, ou seja, maior o número 

de vezes que um perfilho é visitado pelo agente desfolhador num determinado intervalo 

de tempo (HODGSON, 1990; WADE, 1991). 

 Com o objetivo de estudar o efeito de variáveis do manejo do pastejo sobre a 

freqüência de desfolhação de perfilhos individuais, WADE (1991) avaliou três métodos 

de pastejo distintos: (a) pastejo em faixas, (b) pastejo rotacionado, (c) lotação contínua. 

Os resultados obtidos possibilitaram concluir que as relações entre freqüência de 

desfolhação e densidade de lotação verificadas por WADE & BAKER (1979) para 

lotação contínua também foram válidas para os casos de lotação intermitente (pastejo 

rotacionado e em faixas). Sob lotação intermitente, a área pastejada diariamente foi 

equivalente a intervalos de desfolhação de 5 a 16 dias (freqüências entre 0,06 e 0,20 

desfolhação.perfilho-1.dia-1), valores dentro dos já mencionados para lotação contínua. 

É interessante observar que apesar do manejo aparentemente contrastante, os 

métodos de lotação intermitente e contínua apresentaram comportamento semelhante 

(WADE, 1991). 

Segundo LEMAIRE & CHAPMAN (1996), nos casos onde a lotação intermitente 

é adotada, a freqüência de desfolhação é determinada pela freqüência com que se 

move os animais de um piquete para outro que, por sua vez, é função do tamanho do 

piquete, número de piquetes, taxa de acúmulo de forragem e do número de animais. 

Portanto, para lotação intermitente a freqüência de desfolhação acaba sendo 
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determinada pelo ciclo de pastejo empregado (período de ocupação + período de 

descanso). 

BARTHRAM & GRANT (1984), em estudo onde incluíram a idade das folhas na 

avaliação da freqüência de desfolhação, perceberam que havia variação conforme o 

posicionamento das mesmas ao longo do perfil do dossel, sendo desfolhadas com 

maior freqüência aquelas situadas no topo do mesmo. Resultados semelhantes foram 

obtidos por MAZZANTI & LEMAIRE (1994) em estudo com festuca, onde foram 

verificados intervalos entre desfolhações de 17, 15 e 27 dias, equivalentes a 

freqüências de 0,06, 0,07 e 0,04 desfolhação.perfilho-1.dia-1, respectivamente, para 

folhas classificadas como novas, intermediárias e velhas. 

À medida que a freqüência de desfolhação aumenta, ocorre uma elevação na 

população de perfilhos e, nessa situação, maior densidade populacional de perfilhos é 

percebida em situações de lotação contínua quando comparadas a situações de 

lotação intermitente para uma mesma densidade de lotação (HODGSON & WADE, 

1978). Adubações nitrogenadas influem indiretamente na freqüência de desfolhação de 

perfilhos individuais devido a seu efeito positivo sobre o crescimento da planta 

forrageira, que leva a uma necessidade de aumentar a densidade de lotação para 

manutenção das condições e controle da estrutura do relvado (MAZZANTI & 

LEMAIRE, 1994). É essa maior densidade de lotação que acaba por elevar a 

freqüência de desfolhação observada naquelas circunstâncias. 

BROUGHAM (1956) verificou que desfolhações muito freqüentes levaram a 

redução da produção de massa seca da planta pela diminuição da área foliar 

disponível para interceptação de luz e realização de fotossíntese. Entretanto, essa 

menor produção foi compensada, dentro de um determinado limite característico de 

cada planta forrageira, por uma maior participação de folhas novas na dieta dos 

animais, ficando o material pastejado com maior valor nutritivo (BROUGHAM, 1959). 

Já nas situações onde a freqüência de desfolhação foi mais baixa, o valor nutritivo da 

forragem decresceu. 

Desfolhações freqüentes podem resultar em crescimento mais lento da 

pastagem, uma vez que reduzem efetivamente a oportunidade para restabelecimento 

pleno dos níveis originais de reservas orgânicas da planta forrageira (LEMAIRE & 

CHAPMAN, 1996). Contudo, a alta disponibilidade de luz na base de pastos mantidos 

em valores de IAF baixos, associada ao aumento na proporção de folhas novas em 
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relação às velhas, resulta num aumento de eficiência fotossintética por unidade de 

área foliar (WOLEDGE, 1977). A qualidade da luz propicia o início da formação de 

novas estruturas, principalmente folhas, garantindo a produção de massa seca, seja 

por perfilho ou por área. 

Com base nesses princípios, DA SILVA & PEDREIRA (1997) comentaram que 

em sistemas consorciados, onde a freqüência de desfolhação é elevada, a planta com 

maior proporção de IAF na parte inferior do dossel apresenta o maior IAF residual, o 

que assegura uma rápida recuperação inicial após a desfolhação através de uma 

interceptação luminosa eficiente. Em contrapartida, se o período de rebrota é longo, as 

plantas de crescimento mais alto e ereto, com maiores proporções de IAF nas regiões 

intermediária e superior do dossel, têm tempo suficiente para acumular um grande IAF 

sendo, portanto, mais produtivas. 

 
2.4.3.3 – Eficiência de pastejo 

 

A produtividade de uma gramínea forrageira é função da contínua emissão de 

folhas e perfilhos, processo importante após corte ou pastejo para a restauração da 

área foliar que garante à planta forrageira sua perenidade (GOMIDE, 1997). Entretanto, 

somente informações relativas ao crescimento não são suficientes para aferir conceitos 

ou formas de utilização da pastagem. A dinâmica de crescimento está relacionada a 

outros processos que ocorrem simultaneamente numa situação de equilíbrio. 

Considerando o tempo limitado de vida das folhas, após determinado tempo elas 

invariavelmente entram em processo de senescência (PINTO, 2000). Dessa forma, 

todo material não colhido ou não pastejado é logo perdido através do processo de 

senescência (BULLOCK, 1996), e constitui perdas potenciais de produção 

(HODGSON, 1990). Trabalhando com gramíneas tropicais, CHACON & STOBBS 

(1976) concluíram que a taxa de consumo de forragem dependia da quantidade e do 

acesso à fração folhas vivas. Esse fato foi reforçado por JACQUES (1974), que 

demonstrou que o acúmulo de material morto em pastagens submetidas a pastejo 

leniente poderia incorrer em sua rejeição por parte dos animais, aumentando ainda 

mais as perdas de forragem. 

A eficiência de utilização de forragem em sistemas de pastejo é definida como a 

proporção da forragem produzida que é colhida pelos animais em pastejo antes que 
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inicie o processo de senescência (HODGSON, 1990). Assim, a eficiência de utilização 

é função da proporção do comprimento da lâmina foliar que escapa do pastejo e 

senesce (LEMAIRE & CHAPMAN, 1996). Em termos práticos, de nada adianta um 

elevado crescimento da planta forrageira se o mesmo estiver associado a altas perdas 

de material por senescência e uma baixa eficiência de utilização. 

Conforme já demonstrado, logo após a desfolhação ocorre a emissão de novas 

folhas, aumento rápido da fotossíntese e consequentemente da capacidade de 

produção de forragem. Durante a fase de rebrotação existe um certo atraso entre 

crescimento e senescência foliar, ou seja, existem momentos onde altas taxas de 

produção de tecido estão associadas a baixas taxas de senescência e morte de 

tecidos, gerando uma taxa média máxima de acúmulo de massa seca no pasto 

(HODGSON et al., 1981). O manejo do pastejo é, na sua essência, o compromisso 

entre a necessidade de se manter área foliar suficiente para a realização da 

fotossíntese e a de se colher grandes quantidades de tecido foliar de alta qualidade 

antes desse tecido morrer (PARSONS, 1988). Nesse contexto, para obter a máxima 

eficiência de colheita, o ideal seria colher a planta forrageira durante a fase em que ela 

apresenta a máxima taxa média de acúmulo de forragem (HODGSON, 1990; LEMAIRE 

& CHAPMAN, 1996). 

Toda vez que se busca a máxima eficiência de utilização da produção vegetal 

(densidade de lotação elevada) incorre-se numa retração da eficiência de conversão 

alimentar e, consequentemente, no desempenho individual dos animais. Tal fato é 

conseqüência de redução da oferta de forragem e da oportunidade de seleção durante 

o pastejo, resultando em menor quantidade de material ingerido com menor valor 

nutritivo (HODGSON, 1990; BRISKE, 1996). O inverso também acontece, ou seja, ao 

buscar o máximo desempenho animal individual (densidade de lotação baixa), é 

promovido um aumento nas sobras de forragem e, com isso, nas perdas de material 

por senescência (HODGSON, 1990). A otimização da produção de pastagens não 

deve ser concebida, portanto, como a maximização da quantidade de forragem 

produzida ou somente consumida pelos animais pura e simplesmente, mas como o 

resultado do compromisso entre os três processos de fluxo de tecidos especialmente 

relacionados às folhas: crescimento, senescência e consumo (DA SILVA & SBRISSIA, 

2000; MOTT, 1961; PARSONS, 1994).  
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HODGSON (1981) relatou que o consumo de forragem é maximizado quando a 

oferta é de 3 a 4 vezes a capacidade de ingestão do ruminante. Assim, um consumo 

voluntário de 2,5% do peso vivo do animal ocorre sob condições de oferta diária de 

forragem da ordem de 7,5 a 10% do peso vivo animal. Por sua vez, LEAFE & 

PARSONS (1983) mencionaram que na prática a eficiência de colheita de pastagens 

de gramíneas acaba sendo esquecida em função da constante busca por altos valores 

de desempenho animal resultando, na maioria das vezes, numa baixa produção animal 

por hectare e um excesso de perda de forragem por senescência. GOMIDE & GOMIDE 

(1999) afirmaram que a utilização eficiente da forragem produzida depende da adoção 

de densidade de lotação compatível com a capacidade de suporte da pastagem e com 

o desempenho animal esperado. 

MAZZANTI & LEMAIRE (1994) demonstraram que a proporção do comprimento 

da lâmina foliar que escapa do pastejo e eventualmente senesce pode ser estimada a 

partir da proporção entre o tempo de vida das folhas e o intervalo entre desfolhações, 

determinando o número máximo de vezes que uma folha pode ser desfolhada durante 

o seu período de vida. LEMAIRE & CHAPMAN (1996) acrescentaram que para um 

dado tempo de vida de uma folha qualquer, sua utilização seria máxima quanto maior o 

número de desfolhações possíveis nesse período (freqüência), e quanto maior a 

proporção da lâmina foliar retirada a cada desfolhação (intensidade). 

HODEN et al. (1991) afirmaram que o volume de forragem pastejado por dia 

pode ser calculado como sendo o produto entre profundidade de pastejo (intensidade 

de pastejo) e área pastejada, ambas dependentes da densidade de lotação 

empregada. Somando a essas informações dados relativos a densidade do relvado, é 

possível, ainda, estimar a quantidade de forragem removida pelo animal por dia. 

WADE (1991) relatou em seu estudo com vacas leiteiras que as características que 

mais influenciaram a taxa máxima diária de remoção de forragem (eficiência de 

colheita) foram a altura estendida do perfilho e a densidade volumétrica da forragem ao 

longo do perfil do dossel forrageiro. 

Em sistemas que adotam a lotação contínua, as maiores produtividades seriam 

obtidas através da manutenção de valores baixos de IAF (PARSONS  et al., 1988) 

como resultado da elevação da densidade populacional de perfilhos e aumento da 

relação folha verde:haste (HODGSON et al., 1977). Nessas situações, uma grande 

proporção do tecido produzido é efetivamente colhida pelo pastejo, embora as taxas de 



 27 

fotossíntese e de produção bruta de forragem (crescimento) sejam menores que seus 

máximos. Em lotação contínua, a quantidade de tecido perdido por senescência e 

morte pode ser menor, porém, quando a lotação intermitente imprime uma desfolhação 

intensa, proporções equivalentes da produção bruta são colhidas em ambos os 

sistemas (PARSONS, 1988), indicando não haver qualquer vantagem óbvia de um 

método de pastejo sobre o outro (DA SILVA & PEDREIRA, 1997). 

LEMAIRE & AGNUSDAI (1999) comentaram que no caso de lotação contínua, 

onde a freqüência é livre, a probabilidade de uma folha ser pastejada antes de 

senescer está relacionada com a densidade de lotação e proporção de tecido vivo 

removido pelo pastejo, ou seja, uma combinação entre intensidade e freqüência de 

desfolhação. PARSONS et al. (1988) demonstraram que alta eficiência de colheita não 

pode estar associada a altas taxas de fotossíntese e de produção de forragem, uma 

vez que é obtida através de desfolhações freqüentes e intensas. O mau 

dimensionamento e planejamento do processo de desfolhação, especialmente quando 

se busca otimizar a colheita de forragem, pode provocar queda na produção e no vigor 

das plantas, uma vez que uma seqüência de desfolhações de alta intensidade e 

freqüência pode causar redução da interceptação luminosa, esgotamento de reservas 

metabólicas, redução da absorção de nutrientes e água, além de danos ao meristema 

apical (LEMAIRE & AGNUSDEI, 1999). 

Em lotação intermitente, uma intensidade maior de desfolhação acaba por 

contribuir diretamente para uma utilização mais eficiente da forragem disponível 

durante o período de pastejo e, indiretamente, para redução das perdas por 

senescência e morte de folhas no período de descanso (rebrotação) subseqüente ao 

pastejo (GOMIDE & GOMIDE, 1999). Ao empregar-se uma baixa densidade de 

lotação, um maior número de folhas escapa ao pastejo reduzindo a eficiência de 

utilização da pastagem, afetando negativamente a relação folha:haste do dossel 

forrageiro e prejudicando os pastejos subseqüentes (HODGSON, 1990). Considerando 

esses fatos, a duração média dos períodos de descanso deve ser ajustada de forma a 

minimizar a perda de tecidos foliares por meio da senescência (menor que o período 

de vida útil da folha), e os períodos de pastejo e densidade de lotação devem ser 

suficientes para colheita da maior proporção possível da forragem produzida. Dessa 

forma pode ser possível manter uma alta eficiência de utilização da forragem apesar da 

redução nas taxas de crescimento (HODGSON, 1990). BIRCHAM & HODGSON (1983) 
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postularam que ao imprimir desfolhações mais freqüentes e intensas, seja por corte ou 

pastejo, geralmente ocorre redução no crescimento da pastagem, porém nem sempre 

isso leva à redução da quantidade de forragem colhida. A redução no crescimento 

provocada por desfolhações freqüentes e intensas pode ser total ou parcialmente 

compensada pela melhor utilização (aproveitamento) através da redução das perdas 

por senescência da forragem não colhida.  

MAXWELL & TREACHER (1987) verificaram que considerando a duração 

média de vida das folhas de azevém perene de 33 dias, quando o relvado era 

manejado alto (9 e 12 cm), ocorria redução da freqüência de desfolhação a ponto de 

uma grande proporção das folhas acabar senescendo sem ter sido pastejada. Nas 

situações de relvado manejado baixo (3 e 6 cm), a freqüência de desfolhação foi maior 

e uma maior proporção das folhas produzidas foi colhida através do pastejo antes da 

manifestação dos efeitos da senescência. MAZZANTI & LEMAIRE (1994) estimaram 

uma máxima eficiência de utilização teórica da forragem produzida para festuca com 

base na remoção de uma proporção relativamente constante do comprimento da folha 

de 50% (intensidade de desfolhação), um intervalo médio entre desfolhações de 20 

dias (equivalente a uma freqüência de 0,05 desfolhação.perfilho-1.dia-1) e uma vida útil 

das folhas de 40 dias. Esses valores combinados indicaram que cada folha estaria 

sujeita a duas desfolhações possíveis durante seu período de vida e que a cada 

desfolhação 50% do comprimento da folha seria removido, originando uma eficiência 

teórica de colheita de 75%. Os mesmos autores confirmaram essa expectativa teórica 

através de um experimento de campo, onde encontraram uma eficiência de utilização 

efetiva de 73% para festuca manejada sob lotação contínua. 

  

 

2.5 – DINÂMICA DA DESFOLHAÇÃO DE PLANTAS FORRAGEIRAS 

 

A dinâmica da desfolhação de plantas forrageiras está sujeita a interações de 

diversas naturezas, cabendo ao manejador do sistema equacionar todas essas 

interações e elaborar uma estratégia de desfolhação condizente com a planta 

forrageira sendo explorada e as metas de produtividade almejadas. Essa estratégia de 

manejo assume maior importância quando considerada a afirmação de HODGSON et 

al. (1981) de que mudanças mais significativas ocorrem dentro da relação de 
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aproveitamento da forragem (produzido x colhido x senescido) que dentro da produção 

total da mesma, sob diferentes condições de intensidade e freqüência de desfolhações. 

 Aspectos relacionados ao hábito de crescimento da planta forrageira devem ser 

observados. De acordo com BROUGHAM (1959), diversos trabalhos demonstraram 

que incrementos na freqüência de desfolhação levaram à redução na produção de 

massa seca no caso de plantas de crescimento ereto, ocorrendo o inverso em plantas 

de crescimento prostrado. Isso levou muitos técnicos a encorajar o uso de práticas de 

desfolhações mais freqüentes e intensas para plantas de crescimento prostrado e 

desfolhações menos freqüentes e intensas para aquelas de crescimento ereto. Em 

seus estudos, esse autor verificou que o azevém perene, com seu hábito de 

crescimento rasteiro, suportou melhor desfolhações intensas e freqüentes, 

respondendo em produção. Em contrapartida, o trevo-vermelho, com hábito de 

crescimento ereto, apresentou melhor desempenho com desfolhações menos intensas. 

Já o trevo-branco, de crescimento prostrado, demonstrou maior produção sob 

desfolhação freqüente. Porém, BROUGHAM (1959) reiterou que deve haver cuidado 

com as generalizações. Na verdade, a capacidade da planta de suportar uma 

desfolhação freqüente e intensa deriva de sua habilidade em suportar o pastejo e 

rebrotar rapidamente. 

 Outro ponto importante diz respeito às variações de resposta conforme a 

estação climática e as interações entre as diferentes combinações de freqüência e 

intensidade de desfolhação ao longo dessas estações. Nesse sentido, BROUGHAM 

(1960) testou diferentes combinações de freqüência e intensidade de desfolhação ao 

longo do ano com o objetivo de encontrar a melhor combinação, nas diferentes 

estações, que permitisse a máxima produção e aproveitamento da forragem. Com 

base em seus estudos com diversas plantas forrageiras, concluiu que: (a) desfolhações 

freqüentes durante o inverno levaram a maior produção de massa seca; (b) durante a 

primavera, as desfolhações menos intensas levaram a maior produção, sem diferença 

aparente para variação na freqüência; (c) no período de verão, produções maiores 

foram obtidas em pastos desfolhados com menor intensidade, e aqueles pastos que 

sofreram desfolhações mais intensas durante o inverno demonstraram maior produção, 

não havendo diferenças com relação a uma desfolhação intensa na primavera; (d) no 

outono, a produção total dos pastos submetidos a desfolhações mais intensas no verão 

foi menor que a dos demais; (e) a maior produção anual foi obtida em situações de 
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desfolhação mais intensa no inverno, seguida de desfolhação menos intensa ao longo 

do resto do ano e a menor produção quando a desfolhação intensa ocorreu durante a 

primavera e/ou durante o verão. 

Em trabalho anterior, BROUGHAM (1959) buscou encontrar a combinação 

entre freqüência e intensidade de desfolhação ao longo do ano que permitisse a maior 

produção de forragem durante o inverno, objetivando reduzir a estacionalidade de 

produção de forragem. Encontrou que o manejo mais indicado para esse caso seria 

combinar as características desejáveis de uma desfolhação menos intensa na 

primavera, verão e início do outono com uma desfolhação mais intensa no final do 

outono. Dessa maneira, maiores produções seriam obtidas durante os meses de 

inverno. 

 Já PARSONS et al. (1991a), em estudo onde um relvado de azevém perene era 

mantido em alturas relativamente constantes de 3, 6 e 9 cm, verificaram que a 

desfolhação foi menos intensa durante o outono que na primavera em virtude da menor 

densidade de lotação abrigada no outono. Durante a primavera as folhas do tratamento 

mais baixo foram desfolhadas com maior intensidade que a dos relvados mais altos. Já 

no outono, os dois tratamentos mais baixos apresentaram comportamento similar e 

foram mais intensamente desfolhados que o tratamento mais alto. 

BROUGHAM (1956 e 1958) demonstrou em seus trabalhos que a intensidade 

da desfolhação exerceu efeito sobre a restauração da área foliar do dossel e, 

consequentemente, sobre a interceptação de luz. Quando relvados de azevém perene 

mantidos a alturas médias de 22 cm foram rebaixados a diferentes alturas através de 

corte, o tempo necessário para que a pastagem restaurasse sua área foliar a ponto de 

interceptar 95% da luz incidente foi de 24, 16 e 4 dias para as alturas de rebaixamento 

de 12,5, 7,5 e 2,5 cm, respectivamente. O mesmo padrão de respostas foi observado 

por PARSONS et al. (1988), que afirmaram que, de uma maneira geral, para obter a 

taxa média máxima de acúmulo, desfolhações mais intensas deveriam ser associadas 

a longos períodos de rebrotação, e desfolhações menos intensas associadas a curtos 

períodos de rebrotação. 

HODGSON (1984) comentou que tanto a massa seca residual quanto a oferta 

de forragem são bons parâmetros para tomadas de decisão de manejo. Entretanto, 

algumas considerações sobre sua aplicabilidade devem ser feitas. Evidências da oferta 

de forragem e da massa seca residual em pastagens estabilizadas podem, até certo 
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ponto, ser mascaradas por efeitos da composição botânica do relvado e de sua 

estrutura. Esses pontos adquirem maior relevância quando é preconizado o máximo 

rendimento através do máximo desempenho animal na pastagem. Nessas 

circunstâncias, as eficiências de utilização estariam entre 25 a 30%, resultando num 

elevado nível de perda de forragem, declínio do valor nutricional da forragem (folhas 

mais velhas e maior participação de hastes), e redução no vigor do relvado. 

BIRCHAM & HODGSON (1983), em estudo com diferentes plantas forrageiras 

submetidas a lotação contínua com carga variável por ovinos e fazendo uso da oferta 

de forragem como precursor das práticas de manejo, verificaram que o melhor 

desempenho da pastagem foi obtido numa oferta de forragem de 1250 kg de massa 

seca por hectare. Perceberam, ainda, que os resultados variaram pouco entre 1000 a 

2000 kg de massa seca por hectare, em virtude do gradual incremento na taxa de 

senescência que acabou por equilibrar a taxa de produção de forragem, resultando 

num acúmulo relativamente constante de forragem dentro dessa amplitude de oferta. 

Com base no exposto, fica aparente a íntima relação entre as respostas de 

plantas (produção de forragem) e animais (consumo e desempenho) quando 

considerados aspectos relativos a estrutura do dossel forrageiro. Assim, esforços no 

sentido de descrever e compreender aspectos da interface planta:animal assumem 

importância significativa e papel estratégico no planejamento de práticas de manejo e 

produção animal em ecossistemas de pastagens. 



 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 – MATERIAL  

 

3.1.1 – Espécie vegetal 

 

 A espécie forrageira utilizada foi a Brachiaria brizantha (Hochst ex A. Rich) 

Stapf cultivar Marandu, em função de seu elevado potencial produtivo, grande 

interesse por parte dos pecuaristas, e representatividade nas pastagens cultivadas no 

território nacional.  

Existem diversas denominações regionais para essa planta forrageira, podendo 

ser conhecida como: Brizantão, Brizanta, Braquiarão, capim Marandu, capim Ocinde, e 

Marandu (RENVOIZE et al., 1998). Para facilidade de redação, o nome utilizado deste 

ponto em diante será capim Marandu. 
 

3.1.1.1 – Origem 

 

De acordo com NUNES et al. (1985), o capim Marandu é um ecotipo da 

Brachiaria brizantha, originário de regiões vulcânicas da África tropical, que durante 

muitos anos foi cultivado no Brasil, na região do município de Ibirarema, Estado de São 

Paulo. Em 1977 a Estação de Pesquisas em Pastagens de Marandela - Zimbabwe, na 

África, enviou amostras do material vegetal ao CNPGC - Centro Nacional de Pesquisa 

de Gado de Corte, da EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 

situado no município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, onde passou 

a ser estudado sob o código de acesso BRA-000591. No ano de 1979 o CPAC – 

Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado, também da EMBRAPA, situado no 

município de Planaltina, Distrito Federal, recebeu parte do material para estudo. No 
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ano de 1984 houve o lançamento oficial da planta forrageira, numa parceria entre o 

CPAC e o CNPGC, servindo esta como mais uma alternativa forrageira aos 

pecuaristas brasileiros (NUNES et al., 1985; RENVOIZE et al., 1998). 

 

3.1.1.2 – Características gerais 

 

O cultivar Marandu chamou a atenção dos técnicos pelas suas características 

específicas como: plantas sempre robustas, hábito de crescimento cespitoso, altura de 

1,5 a 2,5 metros, colmos iniciais de crescimento prostrado, mas com emissão de 

perfilhos predominantemente eretos. Seus rizomas são muito curtos e encurvados. Os 

colmos floríferos são eretos, com perfilhamento nos nós superiores, levando à 

proliferação de inflorescências que atingem até 40 centímetros de comprimento, 

geralmente com 4 a 6 racemos. Suas lâminas foliares são largas e longas, glabras na 

face superior, com pubescência na face inferior, e bordos não cortantes. As bainhas 

são pilosas, enquanto os entrenós apresentam pêlos na porção apical (NUNES et al., 

1985). Sua capacidade de adaptação às mais variadas condições de ambiente (GHISI 

& PEDREIRA, 1987), especialmente em sistemas de produção com reduzido emprego 

de insumos, é a responsável por sua expansão e expressividade (ANDRADE, 1994). 

Segundo SANTOS FILHO (1996), é uma das plantas forrageiras mais utilizadas em 

todo o país, perfazendo mais de 20% de todas as pastagens cultivadas (MACEDO, 

1995). 

SOARES FILHO (1994) mencionou que esse cultivar adapta-se a condições de 

até 3.000 metros de altitude, precipitação pluvial anual ao redor de 700 mm e cerca de 

5 meses de seca no inverno. No entanto, não suporta solos encharcados. É 

recomendado para áreas de média a boa fertilidade, embora tolere acidez no solo. 

Melhores resultados foram observados em solos ondulados a fortemente ondulados e 

profundos. A temperatura ótima para seu desenvolvimento está entre 30 e 35ºC, sendo 

a mínima de 15ºC, embora tolere bem geadas (SKERMAN & RIVEROS, 1992). 

Apresenta reduzida tolerância ao sombreamento, desenvolvendo-se abundantemente 

a sol pleno. O cultivar Marandu, em especial, suporta bem o fogo (GHISI & PEDREIRA, 

1987). 
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3.1.1.3 – Potencial produtivo 

 

O capim Marandu apresenta elevado potencial de produção de massa verde, 

sendo muito usado na alimentação de ruminantes em geral e, ao contrário de outras 

braquiárias, é bem aceito por eqüínos (SOARES FILHO, 1994). Apesar de tolerante a 

condições adversas, é extremamente responsivo a adubações, podendo ser 

encontradas produções bastante elevadas de até 36 toneladas de massa seca por 

hectare por ano, segundo relatos de GHISI & PEDREIRA (1987). 

 

3.1.2 – Local do experimento 

 

3.1.2.1 – Localização geográfica 

 

 O local de condução do experimento foi a Unidade Experimental de Plantas 

Forrageiras (UEPF), área coordenada pelo Grupo de Estudos de Plantas Forrageiras 

(GEPF) do Departamento de Zootecnia, da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”, pertencente à Universidade de São Paulo (Figura 1).  

 

 

 
Figura 1 - Fotografia da vista geral da área experimental do GEPF. 
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A referida área está situada no município de Piracicaba, SP, sob as 

coordenadas geográficas aproximadas de 22º42’ de latitude sul, 47º38’ de longitude 

oeste, e 546 metros de altitude (OMETO, 1989). 

 

3.1.3 – Solo da área experimental 

 

 O solo da área experimental é classificado como Nitrossolo Vermelho 

eutroférrico, com horizonte A moderado e textura variando de argilosa a muito argilosa 

(EMBRAPA, 1999). Antes do estabelecimento dos pastos de capim Marandu, foram 

realizadas amostragens para fins de avaliação de fertilidade do solo em todas as 

unidades experimentais. Os resultados podem ser verificados na Tabela 1.  

 

 
Tabela 1. Resultado da análise química do solo da área experimental 

pH M.O. P Ca Mg K H+Al S T V 

Parcela CaCl2 g.dm-3 mg.dm-3 mmolc.dm-3 % 

10 5,6 44 64 73 22 11,4 29 106,4 135,4 79 

20 5,9 48 52 60 19 7,1 28 86,1  114,1 75 

30 5,9 44 59 69 23 6,8 28 98,8  126,8 78 B
LO

C
O

 I 

40 6,0 44 47 74 26 6,2 24 106,2 130,2 82 

            

10 5,7 44 58 56 19 6,5 33 81,5  114,5 71 

20 5,8 46 51 59 18 7,8 33 84,8  117,8 72 

30 5,6 40 51 59 19 8,6 31 86,6  117,6 74 

BL
O

C
O

 I
I 

40 5,7 40 58 49 18 7,4 29 74,4  103,4 72 

            

10 5,6 41 61 88 20 5,9 36 113,9 149,9 76 

20 5,5 43 56 72 16 5,6 34 93,6  127,6 73 

30 5,5 40 80 63 19 7,4 36 89,4  125,4 71 

BL
O

CO
 I

II
 

40 5,5 41 82 81 20 5,7 36 106,7 142,7 75 

            

10 5,2 35 89 91 14 5,9 45 110,9 155,9 71 

20 5,2 37 84 111 17 5,2 47 133,2 180,2 74 

30 5,0 38 80 86 11 2,5 55 99,5  154,5 64 

BL
O

C
O

 I
V
 

40 5,2 38 96 93 15 3,5 50 111,5 161,5 69 
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De acordo com RAIJ et al. (1996), os resultados encontrados demonstram a 

elevada fertilidade da área experimental, motivo que levou à supressão das calagens e 

adubações potássicas e/ou fosfatadas para correção do solo no momento da 

semeadura e estabelecimento da planta forrageira. 

 

 
3.1.4 – Clima 

 

3.1.4.1 – Classificação 

 

De acordo com o sistema Köppen, o clima na região de Piracicaba é 

caracterizado como mesotérmico úmido, subtropical de inverno seco, classificado 

como Cwa, com temperaturas médias inferiores a 18ºC no mês mais frio e superiores a 

22ºC na época mais quente (BRASIL, 1960). 

 

3.1.4.2 – Dados do período de amostragem 

 

Os dados climáticos referentes ao período experimental foram coletados no 

posto meteorológico do Departamento de Ciências Exatas da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, situado a cerca de 500 

metros da área experimental (Tabelas 2 e 3). Houve uma ligeira deficiência hídrica no 

início de dezembro e outra, pouco mais acentuada, em meados de fevereiro. Ambas 

deficiências foram leves e representaram pouco para a produtividade das pastagens. 
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Tabela 2. Radiação solar global, insolação diária, precipitação total e temperaturas médias 

mensais do ar (mínima, média e máxima) durante o período experimental. 

Época Precipitação 
Total 

Temperatura Média (ºC) Insolação 
Diária 

Radiação 
Global 

Mês Ano mm Mínima Média Máxima horas.dia -1 cal.cm-2.dia -1 

2001 173,3 16,1 22,8 29,5 7,9 496 
Outubro 

média 84 anos 111,1 15,6 22,3 28,9 6,9 438 
        

2001 152,4 18,7 24,7 30,7 6,7 466 
Novembro  

média 84 anos 130,6 16,7 23,1 29,6 7,4 474 
        

2001 204,2 18,7 24,0 29,2 5,4 427 
Dezembro 

média 84 anos 201,0 18,2 23,9 29,6 6,6 450 
        

2002 320,2 19,3 24,5 29,8 4,7 410 
Janeiro 

média 84 anos 225,6 19,0 24,6 30,0 6,3 447 
        

2002 187,9 18,8 23,9 29,0 5,1 404 
Fevereiro 

média 84 anos 184,1 19,0 24,6 30,2 6,5 438 
Fonte: USP/ESALQ, Departamento de Ciências Exatas (2002). 

 
 
Tabela 3. Balanço hídrico decendial durante o período experimental. 

Época Temperatura Precipitação Deficiência  Excedente  

Ano Mês Dias ºC mm 

1 a 10 22,1 111,2 0,0 41,7 

11 a 20 23,0 46,8 0,0 7,7 2001 Outubro 

21 a 31 23,2 15,3 – 6,4 0,0 
       

1 a 10 23,9 5,5 – 20,2 0,0 

11 a 20 24,2 98,0 0,0 22,3 2001 Novembro  

21 a 30 26,0 48,9 0,0 5,0 
       

1 a 10 23,8 32,8 – 0,2 0,0 

11 a 20 24,9 64,2 0,0 20,0 2001 Dezembro 

21 a 31 23,3 107,2 0,0 68,4 
       

1 a 10 24,8 117,0 0,0 79,1 

11 a 20 22,6 74,8 0,0 42,3 2002 Janeiro 

21 a 31 26,2 128,4 0,0 84,5 
       

1 a 10 23,3 133,3 0,0 100,1 

11 a 20 24,2 19,3 – 2,2 0,0 2002 Fevereiro 

21 a 28 24,4 35,3 0,0 0,0 
Fonte: USP/ESALQ, Departamento de Ciências Exatas (2002). 
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3.1.5 – Animais 

 

Com o objetivo de simular condições reais de pastejo por bovinos e promover a 

manutenção dos tratamentos experimentais (alturas de dossel forrageiro), foram 

utilizados bovinos de corte das raças Nelore e Canchim oriundos do plantel de animais 

puros (P.O.) do Departamento de Zootecnia da USP/ESALQ. Em virtude da reduzida 

área experimental, optou-se por animais jovens e relativamente leves. Foram 

selecionadas 30 novilhas desmamadas da raça Nelore, com média inicial de 206 kg de 

peso vivo, destinadas aos blocos I e III, e outras 30 novilhas desmamadas da raça 

Canchim, com média inicial de 234 kg de peso vivo, destinadas aos blocos II e IV. Os 

animais foram pareados em função do peso vivo e alocados (dois a dois) às unidades 

experimentais. 
 

 

3.2 – MÉTODOS 

 

3.2.1 – Delineamento experimental e tratamentos 

  

O delineamento experimental adotado para condução do experimento foi o de 

blocos completos casualizados com quatro repetições. Os tratamentos 

corresponderam a quatro alturas do dossel forrageiro (10, 20, 30 e 40 cm) mantidas 

constante (“steady state”) através da adição ou retirada de animais das unidades 

experimentais. Portanto, durante todo o período experimental, adotou-se a técnica de 

lotação contínua com taxa de lotação variável. A área experimental possuía um total 

de 16 unidades experimentais com cerca de 1.200 m2 cada, perfazendo um total 

aproximado de 2 hectares (Figura 2). 
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Figura 2 - Croqui da área experimental do GEPF. 

 

 

3.2.2 – Instalação das condições experimentais 

 

3.2.2.1 – Semeadura 

 

A semeadura do capim Marandu teve início em 30 de setembro de 2000. Foram 

aplicados 7 kg de sementes puras viáveis por hectare através do uso de semeadora-

adubadora de 4 linhas, com sistema de distribuição gravimétrico de fluxo contínuo, 

adaptada para o sistema de plantio direto. Devido ao grande número de falhas, foram 

necessárias intervenções e adotada a repicagem e plantio de mudas do mesmo capim 

em dezembro de 2000, objetivando um maior fechamento da área. 

Em janeiro de 2001 foram realizadas duas roçadas severas nos pastos a um 

curto intervalo de tempo (12 dias). Sua severidade e o período de deficiência hídrica 
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moderada posterior a elas promoveu a morte de um grande número de touceiras, 

prejudicando o estabelecimento da pastagem. Tentou-se, a princípio, promover o 

restabelecimento apenas nos pontos mais prejudicados por semeadura a lanço no dia 

11 de abril de 2001. No entanto, o efetivo estabelecimento da área só foi alcançado 

após a semeadura em área total, com 10 kg de sementes puras viáveis por hectare, 

através do uso de semeadora-adubadora de 20 linhas com sistema de distribuição 

gravimétrico de fluxo contínuo, específica para o sistema de plantio direto, no dia 21 de 

maio de 2001. 

 

3.2.2.2 – Controle de plantas daninhas 

 

A área experimental era formada anteriormente por pastagens de gênero 

Cynodon spp.. Para promover seu controle e permitir que a semeadura pudesse ser 

realizada, foram efetuadas aplicações de herbicida dessecante à base de Glyphosate, 

na dosagem de 2,4 kg de ingrediente ativo (i.a.) por hectare.  

Após a semeadura, as plantas invasoras que causaram os maiores problemas 

ao estabelecimento dos pastos foram os capins Tifton-85, Florakirk e Coastcross 

(Cynodon spp.), o capim pé-de-galinha (Eleusine indica L.), o capim rabo de raposa 

(Setaria geniculata (Lem.) Beauv.), o caruru (Amaranthus sp.), a beldroega (Portulaca 

oleraceae L.), e a corda-de-viola (Ipomoea sp.). O controle dessas plantas daninhas foi 

efetuado durante todo o período de estabelecimento das pastagens através da ação 

física pelo arranquio e capinas freqüentes, e pela ação química com o uso do herbicida 

Diclorofenoxiacético em área total, na dosagem de 2,4 kg de i.a. por hectare, ou de 

forma dirigida sobre as plantas invasoras através do uso de herbicida Glyphosate, na 

dosagem de 2,4 kg de i.a. por hectare. A partir de maio de 2001, a ação física de 

controle recebeu o reforço do pastejo seletivo efetuado por eqüinos e muares do 

Departamento de Zootecnia da USP/ESALQ, principalmente no combate a maior 

invasora, o Cynodon spp.. 

 

3.2.2.3 – Fertilização e tratos culturais 

 

 Dada a elevada fertilidade natural do solo da área experimental (Tabela 1), 

nenhum tipo de adubação de correção foi efetuada (item 3.1.3). Após a semeadura e 
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estabelecimento, foram realizadas três adubações nitrogenadas antes do início do 

período de amostragens. A primeira foi realizada em 10 de janeiro de 2001, com a 

aplicação de uréia na dosagem correspondente a 67,5 kg por hectare de nitrogênio. A 

segunda foi realizada em 21 de janeiro de 2001, com a aplicação de sulfato de amônio 

em dosagem correspondente a 50 kg por hectare de nitrogênio, e a terceira, em 1 de 

outubro de 2001, com a aplicação de sulfato de amônio em dosagem correspondente a 

50 kg por hectare de nitrogênio. 

Imediatamente antes das adubações de janeiro de 2001, foram efetuadas 

roçadas com o objetivo de promover a elevação do número de touceiras na área pelo 

aumento do número de perfilhos. Nessa ocasião, as duas roçadas foram feitas o mais 

rente do solo possível, a cerca de 3 a 5 centímetros. Em março de 2001 uma nova 

roçada rente ao solo foi realizada. No final do mês de agosto de 2001 foi realizada uma 

roçada menos severa, com o intuito de uniformizar as pastagens em todas as parcelas 

(corte de uniformização). Essa roçada foi realizada a uma altura de 8 centímetros da 

superfície do solo, pouco abaixo da menor altura de tratamento (10 cm). 

 
3.2.3 – Monitoramento das condições experimentais 

 

3.2.3.1 – Alturas dos tratamentos 

 

A partir da roçada de 28 e 29 de agosto, foi iniciado o monitoramento das 

condições de altura da pastagem nas parcelas experimentais. Esse controle era 

realizado através de medições a intervalos de 3 e 4 dias (2 vezes por semana), em 20 

pontos em cada unidade experimental, com o uso de transparência e régua graduada 

em centímetros (FAGUNDES, 1999). Animais eram adicionados quando a altura do 

relvado apresentava-se acima do determinado para o tratamento, e retirados quando 

essa ficava abaixo do esperado. A princípio esperava-se uma tolerância da ordem de 

10 a 15%, mas, em determinados momentos, como ocorreu em janeiro de 2002, a 

necessidade de permanência dos animais por um maior período de tempo para que 

avaliações concomitantes de comportamento animal em experimento conjunto fossem 

realizadas causou decréscimo mais drástico da altura e massa de forragem dos 

tratamentos de 30 e 40 centímetros (Figura 3 e 4). 
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Figura 3 - Valores médios das alturas dos tratamentos (cm) ao longo do período experimental. 10 (�), 20 (�), 30 (�) e 40 (�).  
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Figura 4 - Valores médios da massa de forragem (kg/ha) ao longo do período experimental dos tratamentos (cm) 10 (�), 20 (�), 

30 (�) e 40 (�).  
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3.2.3.2 – Fertilização e tratos culturais 

 

 Para assegurar a permanência dos animais pelo maior período de tempo 

possível nas parcelas experimentais através da produção e oferta abundantes de 

forragem, foram adotadas três adubações estratégicas com nitrogênio e potássio. A 

primeira adubação ocorreu em 7 de novembro de 2001, com a aplicação de nitrato de 

amônio na dosagem correspondente a 20 kg por hectare de nitrogênio; em 1 de 

dezembro de 2001 foi efetuada a segunda adubação, com a aplicação da fórmula 

30.00.20 na dosagem correspondente a 30 kg por hectare de nitrogênio e 20 kg por 

hectare de K2O; e a terceira em 10 de janeiro de 2002, com a aplicação da fórmula 

30.00.20 na dosagem correspondente a 45 kg por hectare de nitrogênio e 30 kg por 

hectare de K2O. 

 
3.2.3.3 – Controle do peso vivo no período experimental 

  

 Por ocasião do ajuste da taxa de lotação nas parcelas experimentais, tanto na 

entrada como na saída dos animais, era efetuada uma pesagem após jejum de 

alimento e água de 16 horas. Além da pesagem de ajuste de carga, todos os animais 

alocados para o experimento tiveram seus pesos em jejum coletados mensalmente 

para o acompanhamento do ganho de peso. A variação da média de pesos pode ser 

visualizada na Tabela 4.  

 

 

Tabela 4. Peso vivo em jejum médio dos animais (kg) utilizados para desfolha na manutenção 

dos tratamentos, durante o período experimental. 

DATA NELORE CANCHIM 

Ano Mês Dia Geral  “Testers” Geral  “Testers” 

MÉDIA 
GERAL 

2001 novembro 20 205,3 231,6 237,2 257,5 221,2 

2001 dezembro 20 216,4 241,6 256,3 272,4 236,3 

2002 janeiro 27 232,2 259,7 269,7 286,3 250,9 

2002 fevereiro 19 244,8 272,6 278,4 292,6 261,6 
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3.2.4 – O período experimental 

 

O período experimental teve início em 01 de novembro de 2001, após a 

estabilização das alturas de pasto planejadas (Figura 3), e foi encerrado em 28 de 

fevereiro de 2002.  
 

3.2.5 – Avaliações de campo 

 

3.2.5.1 – Seleção e demarcação de perfilhos 

 

Foram marcados diversos perfilhos do capim Marandu em todas as unidades 

experimentais e ao longo de todo o período de amostragem (GRANT & MARRIOT, 

1994). A marcação dos perfilhos deu-se pelo uso de barras de metal de 2 metros de 

comprimento, graduadas a cada 20 centímetros (BIRCHAM & HODGSON, 1983; HU, 

1993; WADE, 1991). Essas barras receberam a denominação de réguas transectas. As 

réguas foram colocadas em pontos da unidade experimental que fossem 

representativos da condição do relvado e apresentassem a altura média do tratamento, 

e sua posição foi demarcada com o uso de estacas coloridas para facilitar sua 

localização (Figura 5). Para cada régua foram selecionados 10 perfilhos, espaçados de 

20 centímetros cada, e identificados por meio de anel plástico colorido (BIRCHAM & 

HODGSON, 1983; HU, 1993; WADE, 1991). A cada ciclo de coleta de dados, de no 

mínimo 4 semanas, um novo grupo de perfilhos era selecionado para avaliação. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Figura 5 - Uso da régua transecta para demarcação de perfilhos individuais. 

 

2,00 metros 
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Durante o mês de novembro de 2001, foram alocadas quatro réguas transectas 

por unidade experimental. O grande volume de dados gerados nesse primeiro mês de 

avaliação (160 perfilhos por tratamento) permitiu que o número de réguas por unidade 

experimental fosse reduzido para três a partir do mês de dezembro, ou seja, 120 

perfilhos por tratamento, número este suficientemente grande para assegurar nível de 

precisão satisfatório para as avaliações sendo realizadas. 

 
3.2.5.2 – Avaliações de campo 

 

Em intervalos de tempo de 3 e 4 dias (2 avaliações por semana) foram 

anotadas diversas informações de cada um dos perfilhos selecionados (BIRCHAM & 

HODGSON, 1983). Como conseqüência, foram obtidas 6, 8, 9 e 7 datas de coleta de 

dados para os meses de novembro de 2001, dezembro de 2001, janeiro de 2002 e 

fevereiro de 2002, respectivamente. Nessas ocasiões, os perfilhos passaram pelas 

seguintes avaliações: (a) medição de seu comprimento estendido (cm); (b) classificação 

como intacto ou desfolhado; (c) classificação como basal ou aéreo; e (d) contagem de 

seu número de folhas. Cada uma das folhas desses perfilhos também foi avaliada com 

relação às seguintes características: (a) comprimento do limbo foliar (cm); (b) 

classificada como intacta ou desfolhada; (c) classificada como folha em expansão, 

expandida, senescente e morta. 

Para a medição do comprimento estendido de perfilhos, as últimas folhas eram 

colocadas eretas e mensurado o comprimento da ponta da folha mais alta até o nível 

do solo. Folhas e perfilhos eram considerados desfolhados quando parte deles 

estivesse cortado/decapitado. Folhas foram classificadas como em expansão quando 

suas lígulas não estavam expostas; expandidas quando a lígula estivesse visível e/ou 

seu crescimento cessasse (por vezes a lígula ficava internamente à bainha dificultando 

sua visualização); senescentes quando parte do limbo foliar apresentasse sinais de 

senescência; e mortas quando mais de 50% do limbo foliar estivesse comprometido 

pela senescência. 

O comprimento das folhas foi medido de acordo com o estádio de 

desenvolvimento das mesmas. Para as folhas expandidas, mediu-se o comprimento 

da ponta da folha até sua lígula. No caso de folhas em expansão, o mesmo 

procedimento era adotado, porém, considerando a lígula da última folha expandida 
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como referencial de medida. Para as folhas em senescência, ao invés da ponta da 

folha, considerou-se o ponto até onde o processo de senescência (amarelamento e 

enegrecimento) havia avançado (parte verde do limbo foliar). 
 

3.2.6 – Avaliações derivadas dos dados de campo 

 

Foram avaliados aspectos relativos à morfogênese das plantas (número de 

folhas vivas, em senescência e em expansão por perfilho; taxa de aparecimento e 

longevidade de folhas) além da freqüência e intensidade de desfolhação de folhas e de 

perfilhos individuais.  

 

3.2.6.1 – Taxa de aparecimento de folhas 

 

 A taxa de aparecimento de folhas (TAF) indica o número de folhas que aparece 

por perfilho por unidade de tempo ou unidade de somatória calórica, no caso, folhas 

por dia e folhas por graus-dia (GD), respectivamente. Ela foi obtida através da equação 

(1). 

 

TAF = nº de novas folhas / nº de perfilhos x duração da avaliação (em dias ou GD)    (1) 

 

 No caso do cálculo em graus-dia, foi adotado como padrão a temperatura basal 

de 15ºC. Dessa forma, para cálculo dos valores de graus-dia dos períodos adotados 

para esta e outras variáveis, fez-se uso da equação (2).  

 
Graus-dia = Ó (Temperatura média diária – 15ºC)                                                         (2) 

 
3.2.6.2 – Filocrono 

 

 O filocrono é definido como o inverso da taxa de aparecimento de folhas 

(LEMAIRE & CHAPMAN, 1996). Assim, os valores foram calculados com base na 

equação (3). 
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FILOCRONO = 1 / taxa de aparecimento de folhas                                                       (3) 

 

Os valores resultantes foram expressos em dias/folha e graus-dia/folha. 

 

3.2.6.3 – Número de folhas vivas por perfilho 

 

 Para obtenção do número de folhas vivas por perfilho (FVP) foi contabilizado o 

número médio de folhas em expansão, expandidas e em senescência de cada perfilho, 

ignorando as folhas onde o processo de senescência ultrapassou 50% do limbo foliar. 

O cálculo foi realizado através da equação (4).  

 

FVP = (folhas em expansão + expandidas + senescentes) / nº perfilhos em avaliação              (4) 
 

3.2.6.4 – Longevidade das folhas 

 

 O período de vida das folhas foi calculado em dias e em graus-dia, 

considerando-se o intervalo de tempo em dias e graus-dia decorrido desde seu 

aparecimento até sua morte, respectivamente. Sua obtenção derivou da equação (5). 

 

LONGEVIDADE DAS FOLHAS = folhas vivas por perfilho x filocrono (em dias e GD)                  (5) 

 

3.2.6.5 – Freqüência de desfolhação 

 

 Os resultados de freqüência de desfolhação podem ser obtidos de maneiras 

diversas, com resultados também variados. No presente experimento, o valor da 

freqüência de desfolhação foi obtido através da equação (6). 

 

FREQÜÊNCIA = nº de toques / (nº de possíveis toques x duração da avaliação)        (6) 

 

Todos os cálculos foram realizados para freqüência de desfolhação por folha, 

por tipo de folha (senescente, madura e em expansão), por perfilho, e por perfilho 

estendido. Dessa maneira, obteve-se o valor da freqüência de desfolhação em toques 
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por dia, cujo inverso indica o intervalo de tempo compreendido entre duas desfolhas 

sucessivas. 
 

3.2.6.6 – Intensidade de desfolhação 

 

 A intensidade de desfolhação foi obtida pela razão entre o comprimento 

consumido e o comprimento inicial, através da equação (7). 

 

INTENSIDADE = [(comprimento inicial – comprimento final) / comprimento inicial]      (7) 

 

Foram efetuados cálculos para intensidade de desfolhação por folha, por tipo de 

folha, e por perfilho estendido. 
 

3.2.6.7 – Eficiência de pastejo 

 

 A eficiência de pastejo indica o quanto da forragem produzida foi efetivamente 

consumida pelos animais. Sua obtenção considera vários dos valores acima 

calculados, e advém da seqüência de cálculo demonstrada no exemplo abaixo: 

 

Dados para exemplo: 

 freqüência de desfolhação = 0,05 

 intensidade de desfolhação = 50% 

 longevidade da folha = 30 dias  

 

1º cálculo: número de possíveis desfolhações (NPD), equação (8):  

 

NPD = longevidade da folha  x  freqüência de desfolhação                               (8) 

 

Exemplo: 

NPD =  30  x  0,05  =  1,5 
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2º cálculo: desmembrar NPD:  

 

 Separar o valor numérico de NPD em unidades e frações (soma de valores < 1) 

 

Exemplo: 

NPD =  1,5  =  1 + 0,5 
 
3º cálculo: redução no comprimento foliar: 

 

 Calcular a redução no comprimento foliar com base nas NPD desmembradas e 

na intensidade de desfolhação, de forma seqüencial (Figura 6). 
 

Exemplo: 

NPD = 1 + 0,5 

  Intensidade = 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Figura 6 -  Redução no comprimento foliar por sucessão de desfolhações. 

 

 

4º cálculo: eficiência de pastejo:  

 

 Proporção do comprimento inicial removida pelos animais através do pastejo: 

 

Exemplo: 

Eficiência = 100% - 37,5%  =  62,5% 

1ª desfolhação 

2ª desfolhação 1  x  (50%) 

0,5  x  (50%) 

100,0% 50,0% 37,5% 
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3.2.7 – Processamento dos dados 

 

3.2.7.1 – Tabulação dos dados 

 

 No campo, os dados referentes aos perfilhos e suas respectivas folhas eram 

anotados manualmente em planilhas impressas. Uma vez em laboratório, os mais de 

400 mil dados foram todos transcritos para planilhas eletrônicas em arquivo Excell 
(Microsoft), desenvolvidas especificamente para essa finalidade. 

 

3.2.7.2 – Cálculo das médias 

 

 Partindo das planilhas eletrônicas, foram desenvolvidas fórmulas ainda dentro 

do programa Excell (Microsoft) que permitiram o cálculo das variáveis estudadas e de 

suas médias (item 3.2.6). 

 
3.2.8 – Análise estatística 

 

A análise estatística dos dados foi obtida por intermédio do pacote estatístico 

SAS (Statistical Analysis System), versão 8.0 para Windows, utilizando-se o PROC 

MIXED para a análise de variância, uma vez que foram realizadas medidas repetidas 

no tempo (SAS INSTITUTE, 2002). A comparação das médias foi feita através do 

“LSMEANS” com um nível de significância de 10%. Foi realizado um estudo da relação 

funcional entre a freqüência de desfolhação de perfilhos e a capacidade de suporte das 

pastagens através do PROC REG do mesmo pacote estatístico. 



 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 – CARACTERÍSTICAS MORFOGÊNICAS 

 

4.1.1 – Taxa de aparecimento de folhas 

 

4.1.1.1 – Expressa em nº de folhas/perfilho.dia 

 

 A taxa de aparecimento de folhas (TAF) medida em folhas/perfilho.dia sofreu 

influência de altura do dossel forrageiro (P = 0,0414), mês do ano (P = 0,0003) e efeito 

da interação altura:mês (P = 0,0286), conforme observado na Tabela 5 e Figura 7. 

 

 
Tabela 5. Taxa de aparecimento de folhas (folhas/perfilho.dia) em pastos de capim 

Marandu mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro, de novembro de 

2001 a fevereiro de 2002. 

ALTURA (cm) 
MÊS 

10 20 30 40 
MÉDIA EPM* 

Novembro 0,16aA 0,14abA 0,12bA 0,12bA 0,14A 0,006 

Dezembro 0,10aBC 0,11aB 0,10aA 0,11aA 0,10B 0,004 

Janeiro 0,12aB 0,09bBC 0,10abA 0,09bB 0,10B 0,004 

Fevereiro 0,09aC 0,08abC 0,08abB 0,07bC 0,08C 0,003 
       

MÉDIA 0,12a 0,11b 0,10b 0,10b   

EPM* 0,005 0,004 0,004 0,005   
EPM* – Erro padrão da média 
Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
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Figura 7 - Taxa de aparecimento de folhas (folhas/perfilho.dia) em pastos de capim 

Marandu mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro, de novembro 

de 2001 a fevereiro de 2002 

 

 

Os valores encontrados revelaram uma TAF variando de 0,07 folha/perfilho.dia 

(altura de 40 cm em fevereiro de 2002) a 0,16 folha/perfilho.dia (altura de 10 cm em 

novembro de 2001), amplitude de valores superior àquela encontrada por CORSI et al. 

(1994) que, trabalhando com a mesma planta forrageira, chegaram a valores variando 

entre 0,15 a 0,19 folha/perfilho.dia. Plantas do mesmo gênero, como a braquiária 

decumbens (Brachiaria decumbens Stapf.), demonstraram valores de TAF bastante 

próximos, oscilando de 0,10 a 0,18 folha/perfilho.dia (CORSI et al., 1994; GOMIDE et 

al., 1997; GOMIDE et al., 1998). 

Durante todos os meses avaliados, houve efeito da altura de dossel forrageiro 

sobre a TAF (P = 0,0414). Pastos mantidos a 20, 30 e 40 cm apresentaram menores 

valores de TAF que pastos mantidos a 10 cm, exceção feita ao mês de dezembro de 

2001, onde não foi constatada diferença entre as alturas estudadas. 

 Os dados encontrados por CAVALCANTE et al. (2002b) em estudo com 

braquiária decumbens sob diferentes alturas de dossel forrageiro (10, 15, 20 e 25 cm) 

também indicaram que à medida que o pasto era mantido mais alto, a TAF diminuía, 

variando de 0,107 folha/perfilho.dia para a altura de 10 cm até 0,079 folha/perfilho.dia 
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para a altura de 25 cm. Resultados semelhantes foram encontrados para plantas de 

clima temperado por PARSONS et al. (1991b), que constataram que a TAF do azevém 

perene variou conforme a altura do relvado de 0,09 a 0,13 folha/pefilho.dia para pastos 

mantidos a 9 e 3 cm, respectivamente. Uma das razões para essa mudança na TAF 

seria a maior distância a ser percorrida pela folha no interior da pseudo-haste de 

pastos mantidos mais altos (perfilhos maiores) até que pudesse ser vista e, 

consequentemente, contabilizada (CARVALHO & DAMASCENO, 1996; GOMIDE, 

1997; SKINNER & NELSON, 1995).  

 Efeitos de ambiente podem influir na TAF, em especial a luz, temperatura, 

disponibilidade de água e nutrientes (NABINGER, 1997). Contudo, os efeitos da altura 

do dossel forrageiro sobre a TAF podem estar relacionados ao sombreamento 

provocado por folhas e outras estruturas da porção superior do dossel, inibindo a 

atividade de gemas e comprometendo a formação de novas folhas e novos perfilhos 

(FRANK & HOFMAN, 1994). OLIVEIRA et al. (1998), trabalhando com o capim Tifton-

85, também observaram que os valores de TAF decresciam com o aumento da altura 

do dossel forrageiro. 

 O mês de avaliação também exerceu forte influência sobre a TAF (P = 0,0003), 

com o maior valor registrado no mês de novembro de 2001, o menor valor no mês de 

fevereiro de 2002, enquanto que para os meses de dezembro de 2001 e janeiro de 

2002 não houve diferença (P > 0,10) e os valores foram intermediários àqueles de 

novembro de 2001 e fevereiro de 2002. Efeitos relacionados a mês do ano sobre a 

TAF em plantas forrageiras de clima tropical já foram descritos por diversos autores 

(BARBOSA et al., 1996; CORSI et al., 1994; PACIULLO et al., 2002), tendo sido 

mencionado que além do efeito de fatores de ambiente, em especial da temperatura 

do ar e luminosidade, também exerce influência marcante o estádio de 

desenvolvimento das plantas (vegetativo x reprodutivo), com redução dos valores de 

TAF à medida que as plantas iniciam a emissão de inflorescências. No presente 

trabalho, o processo de florescimento foi iniciado em dezembro de 2001, com os 

pastos atingindo florescimento pleno durante os meses de janeiro e fevereiro de 2002 

(Figura 8), o que explicaria os valores decrescentes de TAF ao longo do período 

experimental. 
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Figura 8 - Fotografia da área experimental ilustrando o intenso florescimento do 

capim Marandu durante o mês de fevereiro de 2002. 

 

 
4.1.1.2 – Expressa em nº de folhas/perfilho.graus-dia 

 

 A taxa de aparecimento de folhas expressa em folhas/perfilho.graus-dia (TAF-

GD) sofreu influência de altura do dossel forrageiro (P = 0,0012) e mês do ano (P < 

0,0001), não tendo sido constatado efeito da interação altura:mês (P = 0,5167). Os 

resultados encontrados são apresentados na Tabela 6. 

 Foram apurados valores de 0,007 a 0,015 folha/perfilho.graus-dia para a altura 

de dossel forrageiro de 40 cm em fevereiro de 2002 e 10 cm em novembro de 2001, 

respectivamente. Há escassez de dados sobre TAF-GD para plantas tropicais, 

entretanto, trabalhando os dados levantados por PINTO (2000), é possível determinar 

valores de TAF-GD para gramíneas do gênero Cynodon spp. oscilando de 0,015  a 

0,034 folha/perfilho.graus-dia, revelando certa similaridade nos valores obtidos apesar 

de tratar-se de plantas forrageiras de espécies diferentes. 
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Tabela 6. Taxa de aparecimento de folhas (folhas/perfilho.graus-dia) em pastos de capim 

Marandu mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro, de novembro de 

2001 a fevereiro de 2002. 

ALTURA (cm) 
MÊS 

10 20 30 40 
MÉDIA EPM* 

Novembro 0,015 0,013 0,012 0,012 0,013A 0,0003 

Dezembro 0,014 0,012 0,012 0,012 0,012A 0,0003 

Janeiro 0,010 0,010 0,010 0,009 0,010B 0,0003 

Fevereiro 0,010 0,009 0,009 0,007 0,009C 0,0003 
       

MÉDIA 0,012a 0,011b 0,011bc 0,010c   

EPM* 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002   
EPM* – Erro padrão da média 
Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10) 

 

 

 Foi verificado efeito de altura do dossel forrageiro sobre a TAF-GD (P = 0,0012). 

O pasto mantido a 10 cm apresentou o maior valor, aqueles mantidos a 20 e 30 cm 

valores intermediários semelhantes, e o mantido a 40 cm apresentou o menor valor, 

embora não diferente da altura de 30 cm (Figura 9). Tal comportamento é semelhante 

àquele descrito para TAF, ou seja, menores alturas de dossel forrageiro propiciaram 

melhor ambiente luminoso induzindo uma maior TAF-GD. Além disso, há o efeito da 

maior distância a ser percorrida pela folha em perfilhos maiores existentes nos pastos 

mantidos mais altos, o que contribuiu para a diminuição da TAF-GD.  
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Figura 9 - Taxa de aparecimento de folhas (folhas/perfilho.graus-dia) em pastos de 

capim Marandu mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro.  

 

 

O mês de avaliação também exerceu efeito sobre a TAF-GD (P < 0,0001), 

tendo sido encontrados valores maiores para os meses de novembro e dezembro de 

2001, valores intermediários em janeiro de 2002, e valores inferiores em fevereiro de 

2002 (Figura 10). A TAF-GD mostrou comportamento similar à TAF, indicando que o 

efeito provocado pelo início da fase reprodutiva da planta forrageira também promoveu 

a redução nos valores de TAF-GD. SKINNER & NELSON (1994) associaram esse fato 

ao efeito da fase reprodutiva sobre características morfológicas da planta forrageira, 

segundo o qual a partir da emissão da inflorescência cessa a emissão de folhas do 

perfilho, contribuindo para a redução da TAF do pasto. Nessa mesma fase fisiológica 

ocorre a elevação do meristema apical, tornando mais suscetível sua remoção através 

do pastejo direto pelos animais. Nessas condições, ao ser removido o meristema 

apical, nenhuma nova folha surge no perfilho desfolhado. Esses resultados foram 

corroborados por VAN ESBROECK et al. (1997) em estudo com Panicum virgatum, 

onde os autores verificaram uma redução nos valores de TAF-GD associada à 

transição do estádio de desenvolvimento vegetativo para o reprodutivo. 
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Figura 10 - Taxa de aparecimento de folhas (folhas/perfilho.graus-dia) em pastos de 

capim Marandu de novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 

 

 

4.1.2 – Filocrono 

 

4.1.2.1 – Expresso em dias/folha 

 

 O filocrono do capim Marandu foi influenciado pelo mês do ano (P = 0,0003) e 

pela interação altura:mês (P = 0,0256), como pode ser constatado na Tabela 7 e na 

Figura 9. Não houve efeito de altura do dossel (P = 0,4444) (Tabela 7). 

 Os valores encontrados variaram de 6,2 a 15,8 dias/folha para a altura de 

dossel forrageiro de 10 cm em novembro de 2001 e 40 cm em fevereiro de 2002, 

respectivamente. Esses valores, embora próximos, são superiores àqueles obtidos por 

CORSI et al. (1994) para a mesma planta forrageira, que variaram de 5,3 a 6,7 

dias/folha. Os mesmos autores em estudos com outras plantas do mesmo gênero 

encontraram valores de filocrono próximos aos obtidos para o capim Marandu em seu 

trabalho, ficando a braquiária decumbens numa faixa de 5,5 a 6,9 dias/folha e a 

braquiária humidícola (Brachiaria humidicola Rendle) de 4,0 a 6,3 dias/folha. Já 

GOMIDE et al. (1997) relataram um filocrono de 7,1 a 10 dias/folha para a braquiária 

decumbens. Essa variabilidade dos resultados pode ser explicada pela grande 

influência que fatores de ambiente exercem diretamente sobre o filocrono (SANTOS, 
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1997), além dos regimes de desfolhação específicos impostos às plantas na forma de 

tratamentos experimentais. 

 

 
Tabela 7. Filocrono (dias/folha) em pastos de capim Marandu mantidos em quatro alturas 

de dossel forrageiro, de novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 

ALTURA (cm) 
MÊS 

10 20 30 40 
MÉDIA EPM* 

Novembro 6,2bB 7,3abB 8,3aB 7,8abD 7,4C 0,37 

Dezembro 10,0aA 9,7aA 9,9aA 8,8aC 9,6B 0,46 

Janeiro 9,2aAB 11,4aA 10,2aAB 11,2aB 10,5B 0,72 

Fevereiro 10,8bA 12,6abA 12,9abA 15,8aA 13,0A 0,77 
       

MÉDIA 9,0 10,3 10,3 10,9   

EPM* 0,82 0,76 0,76 0,74   
EPM* – Erro padrão da média 
Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10) 

 

 

Não ocorreu efeito de altura do dossel forrageiro sobre o filocrono (P = 0,4444). 

Entretanto, avaliando o efeito da interação altura:mês (P = 0,0256), constata-se que 

nos meses de novembro de 2001 e fevereiro de 2002 ocorreu diferença (P < 0,10) 

entre as alturas estudadas, ficando as alturas de 20, 30 e 40 cm com os maiores 

valores, mas sem diferença entre a de 10 cm e as de 20 e 40 cm em novembro de 

2001, e entre a altura de 10 cm e as de 20 e 30 cm em fevereiro de 2002. Nos meses 

de dezembro de 2001 e janeiro de 2002 não houve diferença alguma entre as alturas 

de pasto estudadas (Figura 11). 

 O mês do ano exerceu influência marcante sobre o filocrono (P = 0,0003), 

demonstrando variações da ordem de até 75% (7,4 a 13,0 dias/folha). O menor valor 

foi verificado em novembro de 2001 (7,4 dias/folha), o maior em fevereiro de 2002 

(13,0 dias/folha), sendo aqueles referentes a dezembro de 2001 e janeiro de 2002 

intermediários (9,6 e 10,5 dias/folha, respectivamente). Essa variação nos valores de 

filocrono ao longo do ano está geralmente associada ao efeito de fatores de ambiente. 
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Entretanto, durante o período experimental, fatores como temperatura do ar e 

insolação apresentaram variações reduzidas (Tabelas 2 e 3), ao mesmo tempo que o 

balanço hídrico revelou não ter havido déficit severo durante o mesmo período (Tabela 

3), indicando não terem sido esses fatores os causadores das variações em filocrono. 
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Figura 11 - Filocrono (dias/folha) em pastos de capim Marandu mantidos em quatro 

alturas de dossel forrageiro, de novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 

 

 

 Considerando que os valores de filocrono foram calculados como o inverso da 

TAF, as mesmas justificativas apresentadas são validas para o filocrono. Portanto, a 

razão das variações no filocrono, a exemplo daquelas demonstradas para TAF e TAF-

GD, são derivadas do avanço no estádio de desenvolvimento reprodutivo da planta 

forrageira. Esse fato foi corroborado por VAN ESBROECK et al. (1997) que, em estudo 

com Panicum virgatum, verificaram haver relação direta entre filocrono e florescimento, 

ou seja, à medida que a planta forrageira inicia a fase reprodutiva os valores de 

filocrono tornam-se maiores. Neste trabalho, a indução ao florescimento começou em 

dezembro de 2001, onde o filocrono foi de 7,4 dias/folha, tendo seu ápice em fevereiro 

de 2002, quando o filocrono chegou a 13 dias/folha.  
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4.1.2.1 – Expresso em graus-dia/folha 

 

 Sobre o filocrono medido em graus-dias/folha (F-GD), ocorreram efeitos de 

altura do dossel forrageiro (P = 0,0373) e de mês do ano (P < 0,0001). Porém, a 

interação entre essas duas variáveis não ocorreu (P = 0,5987), como pode ser 

visualizado na Tabela 8. Os valores encontrados variaram de 65,6 a 128,5 graus-

dia/folha para altura de pasto de 10 cm em novembro de 2001 e 40 cm em fevereiro de 

2002, respectivamente. A grande escassez de informações sobre F-GD para plantas 

forrageiras tropicais acaba limitando comparações de resultados. PINTO (2000) 

encontrou valores para Cynodon spp. relativamente próximos aos aqui apresentados, 

em época similar do ano, os quais oscilaram de 44,2 a 61,1 graus-dia/folha. 

 

 
Tabela 8. Filocrono (graus-dia/folha) em pastos de capim Marandu mantidos em quatro 

alturas de dossel forrageiro, de novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 

ALTURA (cm) 
MÊS 

10 20 30 40 
MÉDIA EPM* 

Novembro 65,6 78,0 83,7 85,1 78,1C 1,89 

Dezembro 73,4 84,0 86,4 80,6 81,1C 3,74 

Janeiro 99,7 105,2 98,5 108,3 102,9B 3,60 

Fevereiro 100,6 113,1 111,7 128,5 113,5A 2,39 
       

MÉDIA 84,8b 95,1a 95,1a 100,6a   

EPM* 3,20 3,07 3,07 3,08   
EPM* – Erro padrão da média 
Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10) 

 

 

 Os resultados apurados indicam ter havido efeito negativo da altura do dossel 

forrageiro sobre o F-GD, tendo sido encontrado o menor valor nos pastos mantidos a 

10 cm, enquanto os mantidos nas demais alturas (20, 30 e 40 cm) não apresentaram 

diferenças (P > 0,10) entre eles (Figura 12). O principal responsável pela variação no 

F-GD parece ser a penetração de luz ao longo do dossel forrageiro e sua influência 
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sobre o ambiente luminoso no interior do dossel, induzindo o aparecimento de folhas a 

intervalos de tempo menores quanto maior a luz incidente (FRANF & HOFMAN, 1994). 

Nesse contexto, pastos mantidos a 10 cm permitiram uma maior disponibilidade e 

qualidade de luz no interior do dossel forrageiro em relação àqueles mantidos em 

alturas mais elevadas (20, 30 e 40 cm)1.  
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Figura 12 - Filocrono (graus-dia/folha) em pastos de capim Marandu mantidos em 

quatro alturas de dossel forrageiro, de novembro de 2001 a fevereiro de 

2002. 

 

 

A época do ano exerceu influência sobre o F-GD (P < 0,0001), variando os 

valores positivamente com o avanço do período experimental. Durante os meses de 

novembro e dezembro de 2001 não houve alteração significativa dos valores. 

Entretanto, a partir de janeiro de 2002 ocorreu elevação, culminando no maior valor de 

F-GD na avaliação de fevereiro de 2002 (Figura 13). Da mesma forma que fôra 

constatado para filocrono (dias/folha), as oscilações de F-GD em relação ao mês do 

ano foram derivadas do estádio de desenvolvimento reprodutivo da planta forrageira, 

                                                 
1 MOLAN, L. K. (Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, SP). Estrutura do dossel e interceptação 
luminosa em pastos de Brachiaria brizantha cv. Marandu (projeto de mestrado em andamento).  
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que surgiu durante o período experimental. À medida que o processo de florescimento 

foi instalado, os valores de F-GD aumentaram até o pico em fevereiro de 2002, mês de 

maior ocorrência de inflorescências nos pastos, especialmente naqueles mantidos a 

30 e 40 cm (Figura 8). 
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Figura 13 - Filocrono (graus-dia/folha) em pastos de capim Marandu, de novembro de 

2001 a fevereiro de 2002. 

 

 

4.1.3 – Número médio de folhas vivas por perfilho 

 

 Para o número de folhas vivas por perfilho (NFV) não houve efeito de altura do 

dossel forrageiro (P = 0,1831) nem de mês do ano (P = 0,8324). No entanto, foi 

constatado efeito da interação altura:mês (P = 0,0023). Os resultados são 

apresentados na Tabela 9 e Figura 14.  

 O NFV do capim Marandu no período estudado variou de 3,8 a 5,1 em fevereiro 

de 2002 no pasto mantido a 10 cm e em dezembro de 2001 no mantido a 40 cm, 

respectivamente. A média geral de todo o período e de todos os tratamentos ficou ao 

redor de 4,5 folhas vivas por perfilho, valor bastante próximo ao encontrado por 

GOMIDE et al. (1997), que relataram 5 folhas vivas por perfilho, e pouco abaixo das 7 
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folhas vivas por perfilho encontradas por CORSI et al. (1994), ambos em estudo com a 

mesma planta forrageira. Trabalhos com plantas forrageiras do mesmo gênero, como a 

braquiária decumbens, demonstraram valores ao redor de 5 folhas vivas por perfilho 

(CORSI et al., 1994; GOMIDE et al., 1997). Já BARBOSA et al. (1998), GOMIDE 

(1997) e OLIVEIRA et al. (1998) encontraram variação positiva no NFV durante a 

rebrotação (0 a 63 dias) até um valor máximo a partir do qual ocorreu um declínio em 

função do início do processo de senescência de tecidos (63 a 70 dias), atingindo um 

ponto de estabilização após decorrido algum tempo (70 dias).  

 

 
Tabela 9. Número de folhas vivas por perfilho em pastos de capim Marandu mantidos em 

quatro alturas de dossel forrageiro, de novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 

ALTURA (cm) 
MÊS 

10 20 30 40 
MÉDIA EPM* 

Novembro 4,4aA 4,6aA 4,7aA 4,4aB 4,5 0,14 

Dezembro 4,1bAB 4,3bA 4,3bA 5,1aA 4,5 0,14 

Janeiro 4,0aAB 4,2aA 4,4aA 4,7aAB 4,3 0,15 

Fevereiro 3,8bB 4,6aA 4,9aA 4,8aA 4,5 0,14 
       

MÉDIA 4,1 4,4 4,6 4,8   

EPM* 0,20 0,20 0,20 0,20   
EPM* – Erro padrão da média 
Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10) 

 

 

 Considerando os valores médios de NFV para as diferentes alturas de dossel 

forrageiro, percebe-se que esses valores foram relativamente constantes (P > 0,10). 

Em seu estudo com Cynodon spp., PINTO (2000) também verificou ausência de efeito 

de altura do dossel forrageiro sobre o NFV. 

 Os resultados referentes a mês de avaliação não demonstraram ter havido 

efeito dessas estações do ano sobre o NFV (P = 0,8324). Outros autores encontraram 

respostas distintas, mostrando haver efeito de estação do ano sobre o NFV (SILVA et 

al., 1996; VAN ESBROECK et al., 1997). PACIULLO et al. (2002), estudando o capim 
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Elefante (Pennisetum purpureum Schum.), observaram variação no NFV ao longo das 

estações do ano, com os maiores valores observados durante o verão (5,6 folhas), os 

menores durante o inverno (2,2 folhas) e valores intermediários durante a primavera e 

outono (4,2 e 4,5 folhas, respectivamente).  
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Figura 14 - Número de folhas vivas por perfilho em pastos de capim Marandu 

mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro de novembro de 2001 

a fevereiro de 2002. 

 

 

 No presente trabalho, em função da limitada duração do período experimental, 

as estações de primavera e verão foram representadas apenas parcialmente, na 

porção final da primavera e porção inicial do verão. Uma possível explicação para a 

ausência de efeito de época do ano é a falta de dados de toda a estação climática ou o 

reduzido distanciamento entre as épocas de avaliação, minimizando a amplitude de 

variação das respostas registradas. 

Houve efeito da interação altura:mês (P = 0,0023). No mês de dezembro de 

2001 o tratamento de 40 cm apresentou maior NFV que as demais alturas, que não 

diferiram entre si (P > 0,10). Já em fevereiro de 2002, o tratamento de 10 cm 

apresentou o menor NFV. Nos demais meses nenhuma diferença (P > 0,10) foi notada.  
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4.1.4 – Longevidade de folhas 

 

4.1.4.1 – Expressa em dias 

 

 A longevidade de folhas do capim Marandu expressa em dias (LF) sofreu efeito 

de altura do dossel forrageiro (P = 0,0005), mês do ano (P < 0,0001) e da interação 

altura:mês (P = 0,0056), como pode ser constatado na Tabela 10 e Figuras 15 e 16. 
 

 

Tabela 10. Longevidade de folhas (dias) em pastos de capim Marandu mantidos em 

quatro alturas de dossel forrageiro, de novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 

ALTURA (cm) 
MÊS 

10 20 30 40 
MÉDIA EPM* 

Novembro 27,7bB 33,0abB 37,4aC 38,2aC 34,1D 1,18 

Dezembro 31,5cB 36,7bcB 39,2abC 43,4aC 37,7C 1,13 

Janeiro 38,4bA 49,5aA 45,6aB 50,2aB 45,9B 1,13 

Fevereiro 40,2cA 53,0bA 59,8aA 61,8aA 53,7A 1,29 
       

MÉDIA 34,4c 43,1b 45,5ab 48,4a   

EPM* 1,44 1,50 1,44 1,59   
EPM* – Erro padrão da média 
Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10) 

 

 

 Os valores de LF variaram de 27,7 dias em novembro de 2001 para a altura de 

dossel forrageiro de 10 cm a 61,8 dias em fevereiro de 2002 para a altura de 40 cm 

(diferença de 123% do maior em relação ao menor). A média geral de todo o período 

experimental foi de 42,9 dias. Em virtude da pequena disponibilidade de informações 

relativas a LF de plantas forrageiras de clima tropical, tornou-se necessária a 

manipulação de dados referentes a NFV e TAF para calcular valores de LF de alguns 

experimentos relatados na literatura. Dos dados de CORSI et al. (1994), derivou-se a 

LF para braquiária brizanta de 37,1 a 46,9 dias, e das informações de GOMIDE et al. 

(1997) obteve-se valores de LF para braquiária decumbens que variaram de 35,5 a 
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50,0 dias, valores esses compreendidos dentro da faixa de variação encontrada nos 

resultados do presente experimento. 

A altura do dossel forrageiro exerceu efeito direto (P = 0,0005) sobre a LF do 

capim Marandu, de forma que pastos mantidos mais altos (30 e 40 cm) apresentaram 

maior LF que pastos mantidos a alturas menores (10 e 20 cm) (Figura 15). 
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Figura 15 - Longevidade de folhas (dias) em pastos de capim Marandu mantidos em 

quatro alturas de dossel forrageiro. 

 

 

Considerando que a LF deriva da multiplicação do NFV pelo filocrono, e que 

NFV não sofreu variação em relação a altura do pasto, pode-se concluir que foram as 

oscilações no valor de filocrono (Tabela 7) as maiores responsáveis pelas variações na 

LF aqui apresentadas. Outro efeito também significativo advém da maior freqüência e 

intensidade de desfolhação que os pastos mais baixos estiveram sujeitos (Tabelas 12 

a 20), de forma que muitas de suas folhas desapareceram antes de findado seu ciclo 

fisiológico, ou seja, parte das folhas dos pastos mantidos mais baixos era removida 

antes de completar seu ciclo de vida (emergência/maturidade/senescência). 

O efeito de mês do ano sobre a LF foi acentuado (P < 0,0001), aumentando os 

valores de LF à medida que avançava o período experimental. Isso resultou em maior 
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valor de LF em fevereiro de 2002 e menor em novembro de 2001 (Figura 16). 

Conforme já comentado sobre o efeito de altura do dossel sobre LF, também para mês 

de avaliação a influência nos valores de LF derivou das variações em filocrono (Tabela 

7), uma vez que, novamente, o NFV permaneceu relativamente constante ao longo dos 

meses avaliados.  
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Figura 16 - Longevidade de folhas (dias) em pastos de capim Marandu de novembro 

de 2001 a fevereiro de 2002. 

 

 

 Com relação à interação altura:mês (P = 0,0056), durante o mês de janeiro de 

2002 as alturas de 20 e 30 cm apresentaram comportamento diferente daquele 

verificado nos demais meses, com valor numérico de longevidade maior na altura de 

20 cm em relação a 30 cm, e não um comportamento de elevação gradual da 

longevidade partindo da menor altura (10 cm) até a maior (40 cm). 

 

4.1.4.2 – Expressa em graus-dia 

 

 A longevidade de folhas do capim Marandu expressa em graus-dia (LF-GD), 

assim como em LF, também sofreu efeito de altura do dossel forrageiro (P = 0,0011), 
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mês do ano (P < 0,0001) e da interação altura:mês (P = 0,0051). Esses resultados são 

apresentados na Tabela 11 e Figuras 17 e 18. 
 

 

Tabela 11. Longevidade de folhas (graus-dias) em pastos de capim Marandu mantidos em 

quatro alturas de dossel forrageiro, de novembro de 2001 a fevereiro de 2002.  

ALTURA (cm) 
MÊS 

10 20 30 40 
MÉDIA EPM* 

Novembro 289,5bB 368,4aB 388,6aBC 401,7aC 362,0C 12,60 

Dezembro 300,6bB 374,1aB 369,7aC 411,1aC 363,9C 12,15 

Janeiro 372,8bA 490,8aA 432,8aB 477,0aB 443,3B 12,15 

Fevereiro 365,5bA 533,1aA 542,7aA 558,4aA 499,9A 13,11 
       

MÉDIA 332,1b 441,6a 433,5a 462,0a   

EPM* 15,45 15,59 15,45 16,93   
EPM* – Erro padrão da média 
Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10) 

 

 

 Os resultados revelaram valores de LF-GD oscilando de 289,5 graus-dia no 

pasto mantido a 10 cm em novembro de 2001 a 558,4 graus-dia no pasto mantido a 40 

cm em fevereiro de 2002. O valor médio geral para o experimento de LF-GD foi de 

417,3 graus-dia. Não foram encontradas informações na literatura que permitissem 

uma comparação dos dados encontrados com aqueles de outros autores para plantas 

tropicais. No entanto, para azevém perene e festuca valores correspondentes 

equivaleram a 330 e 540 graus-dia, respectivamente (LEMAIRE & CHAPMAN, 1996). 

A diferença em termos absolutos entre esses valores e os obtidos neste experimento 

reflete apenas as diferenças morfológicas e fisiológicas entre as espécies de clima 

temperado e sub-tropical/tropical. 

 As alturas de dossel forrageiro de 20, 30 e 40 cm não apresentaram diferenças 

entre si (P > 0,10), porém a altura de 10 cm diferenciou-se de todas as demais (P < 

0,10), apresentando o menor valor (Figura 17). Essa resposta de LF-GD, como 
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esperado, acompanhou os resultados obtidos para F-GD, uma vez que o cálculo para 

sua obtenção derivou dele. 
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Figura 17 - Longevidade de folhas (graus-dia) em pastos de capim Marandu mantidos 

em quatro alturas de dossel forrageiro. 

 

 

O efeito de mês do ano pode ser visualizado na Figura 18, onde os meses de 

novembro e dezembro de 2001 apresentaram menor valor de LF-GD que os demais (P 

< 0,10) sem diferirem entre si (P > 0,10). O mês de janeiro diferiu dos demais (P < 

0,10), apresentando valor de LF-GD intermediário, enquanto que em fevereiro de 2002 

foi observado o maior valor de LF-GD (P < 0,10). Os valores de LF-GD obtidos estão 

diretamente relacionados aos valores de F-GD já descritos na Tabela 8, indicando que 

as variações em LF-GD são explicadas pelas variações em F-GD. 
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Figura 18 - Longevidade de folhas (graus-dia) em pastos de capim Marandu de 

novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 

 

 

 Houve efeito da interação altura:mês (P = 0,0056). Durante o mês de janeiro a 

altura de pasto de 20 cm apresentou o maior valor de L-GD, também em dezembro de 

2001 a altura de 20 cm apresentou valor elevado de L-GD em relação às demais 

alturas, contrariando o comportamento observado nos demais meses onde ocorreu 

uma elevação gradual dos valores de L-GD com o aumento da altura do pasto. Assim 

como observado para LF, as diferenças de comportamento observadas parecem ter 

origem no filocrono, nesse caso no F-GD, visto que o NFV variou muito pouco. 

 
 

4.2 – PADRÕES DE DESFOLHAÇÃO 

 

4.2.1 – Freqüência de desfolhação 

 

 A avaliação da freqüência de desfolhação foi efetuada de formas distintas, 

considerando os efeitos diretos sobre o perfilho, sobre o perfilho estendido, sobre a 
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folha e sobre o tipo de folha. O inverso da freqüência de desfolhação corresponde ao 

intervalo, em dias, entre duas desfolhações sucessivas. 
 

4.2.1.1 – Freqüência de desfolhação por perfilho 

 

 Para freqüência de desfolhação por perfilho, a análise estatística demonstrou 

efeito de altura do dossel forrageiro (P = 0,0701) e de mês do ano (P < 0,0001), 

conforme demonstrado na Tabela 12. Não houve efeito da interação altura:mês (P = 

0,3382). 

 

 
Tabela 12. Freqüência de desfolhação por perfilho (nº de desfolhações/perfilho.dia) em 

pastos de capim Marandu mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro, de 

novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 

ALTURA (cm) 
 MÊS 

10 20 30 40 
MÉDIA EPM* 

Novembro 0,086 0,079 0,083 0,088 0,084A 0,0048 

Dezembro 0,087 0,069 0,068 0,047 0,068B 0,0045 

Janeiro 0,079 0,079 0,086 0,073 0,079A 0,0043 

Fevereiro 0,055 0,046 0,032 0,016 0,037C 0,0043 
       

MÉDIA 0,077a 0,068a 0,067ab 0,056b   

EPM* 0,0045 0,0043 0,0043 0,0048   
EPM* – Erro padrão da média 
Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10) 

 

 

 Ocorreu uma freqüência de desfolhação de perfilhos que variou de 0,016 a 

0,088 evento/perfilho.dia nos pastos mantidos a 40 cm em fevereiro de 2002 e 

naqueles mantidos a 40 cm em novembro de 2001, respectivamente. A transformação 

dos dados para o inverso da freqüência de desfolhação, ou seja, para o intervalo entre 

desfolhações sucessivas, permite uma maior facilidade de compreensão e visualização 

dos efeitos. Nesse caso, a amplitude de respostas variou de 11,4 a 61,5 dias entre 
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desfolhações sucessivas para os meses de novembro de 2001 e fevereiro de 2002, 

respectivamente, ambos para pastos mantidos a 40 cm de altura. 

 São escassas informações pertinentes à freqüência de desfolhação de 

gramíneas forrageiras tropicais, sendo a maioria dos trabalhos conduzida com 

intervalos entre desfolhações pré-estabelecidos (períodos de descanso fixos) e/ou sem 

a mensuração real do intervalo entre as desfolhações, mas sim da duração dos ciclos 

de pastejo. Com base no exposto, a comparação dos resultados deste trabalho só 

pode ser feita em relação à literatura existente para plantas forrageiras de clima 

temperado, em especial para o azevém perene, que possui freqüências de desfolhação 

variando de 0,034 a 0,100 desfolhação por perfilho/dia, ou seja, 10 a 29 dias entre 

desfolhações sucessivas (WADE, 1991). Os valores encontrados para o capim 

Marandu apresentaram comportamento semelhante ao verificado para azevém perene, 

apenas em ordem de grandeza diferente, provavelmente conseqüência das diferenças 

morfológicas entre as espécies. 

 Foi detectado efeito de altura do dossel forrageiro sobre a freqüência de 

desfolhação de perfilhos (P = 0,0701), indicando que pastos mantidos mais baixos (10 

e 20 cm) foram desfolhados com maior freqüência que pastos mantidos mais altos (40 

cm), ficando aqueles mantidos a 30 cm em patamar intermediário de freqüência (Figura 

19). Associação semelhante entre altura do dossel forrageiro e freqüência de 

desfolhação já havia sido demonstrada anteriormente para azevém perene por 

CARRÈRE et al. (2001), que encontraram 0,043 e 0,020 desfolhação por perfilho/dia 

para pastos baixos (8 cm) e altos (12 cm), respectivamente. A razão para essas 

variações na freqüência em função da altura do dossel forrageiro são devidas à maior 

massa de forragem em pastos mais altos (Figura 4), permitindo ao animal consumir 

sua dieta diária sem precisar percorrer uma área maior do pasto o que resulta, 

consequentemente, numa menor freqüência de desfolhação de perfilhos individuais 

(PENNING et al., 1991).  

  O mês do ano também influenciou a freqüência de desfolhação por perfilho (P < 

0,0001), sendo que os valores oscilaram ao longo do período experimental sem seguir 

um padrão específico relacionado com fatores climáticos ou edáficos. Nos meses de 

novembro de 2001 e janeiro de 2002 foram verificadas as maiores freqüências, as 

quais não diferiram entre si (P > 0,10). Em dezembro de 2001 foi verificado valor 
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intermediário de freqüência, enquanto que em fevereiro de 2002 foram registrados os 

menores valores (Figura 20).  
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Figura 19 - Freqüência de desfolhação por perfilho em pastos de capim Marandu 

mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro (cm).  
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Figura 20 - Freqüência de desfolhação por perfilho em pastos de capim Marandu de 

novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 
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FENGRUI (2000), estudando o trevo branco, verificou haver correlação entre a 

freqüência de desfolhação e a taxa de aparecimento de folhas, indicando que à medida 

que a TAF diminuia o mesmo ocorria para a freqüência de desfolhação. Já CARRÈRE 

et al. (2001), LACA et al. (1992) e SANTOS et al. (1999) mencionaram ser a massa de 

forragem derivada do maior ou menor crescimento da planta forrageira ao longo do ano 

a responsável pelas variações na freqüência. Entretanto, no presente experimento, 

essas considerações parecem não explicar completamente o observado, uma vez que 

no mês de janeiro houve uma maior freqüência de desfolhação apesar de não ter 

ocorrido o mesmo para TAF (Figura 7). Contudo, variações em freqüência de 

desfolhação por perfilho acompanharam aquelas observadas para os valores de 

capacidade de suporte (kg de PV/ha.dia) registrados ao longo do período experimental2 

(Figura 21). Esse comportamento também foi verificado por WADE (1991) em seu 

estudo com azevém perene e festuca, onde foi constatada a existência de uma relação 

direta e linear entre capacidade de suporte (kg de PV/ha.dia) e freqüência de 

desfolhação, sendo que cada vez que a capacidade de suporte era elevada maior era 

a freqüência de desfolhação correspondente (menor o intervalo entre desfolhações 

sucessivas). 

No final do mês de janeiro de 2002 foi necessário promover a manutenção dos 

animais “testers” de cada parcela experimental durante um período de tempo maior 

que aquele previsto pelo protocolo de ajuste em taxa de lotação para que outras 

informações sendo levantadas em experimento concomitante na mesma área 

experimental pudessem ser coletadas. O reflexo dessa maior carga animal no final de 

janeiro de 2002 acabou por reduzir a altura média das parcelas (Figura 3), 

particularmente nos pastos de 30 e 40 cm, o que causou a necessidade de reduzir as 

taxas de lotação em fevereiro de 2002, resultando na diminuição observada em 

freqüência de desfolhação dos perfilhos. 

Esses resultados permitiram estabelecer uma associação semelhante àquela 

efetuada para azevém perene por WADE (1991), através da relação entre o logaritmo 

natural da área pastejada diariamente (% da área total), equivalente à freqüência de 

desfolhação expressa em porcentagem (x100) (LEMAIRE & CHAPMAN, 1996), e o 

                                                 
2 ANDRADE, F. M. E. (Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, SP). Valor nutritivo da forragem e 
desempenho de bovinos de corte em pastos de Brachiaria brizantha cv. Marandu (projeto de mestrado em andamento). 
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logaritmo da capacidade de suporte da pastagem (kg de PV/ha.dia). O resultado obtido 

é apresentado na Figura 22. 
 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro

MÊS DE AVALIAÇÃO

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
 D

E
 S

U
P

O
R

TE
(k

g
 P

V
/h

a.
d

ia
)

 
Figura 21 - Capacidade de suporte (kg PV/ha.dia) ao longo do período experimental. 
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Figura 22 - Relação entre área pastejada por dia (freqüência de desfolhação por 

perfilho) e capacidade de suporte (kg PV/ha.dia) em pastos de capim 

Marandu mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro (cm) de 

novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 
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O capim Marandu, assim como o azevém perene estudado por WADE (1991), 

também apresentou resposta linear em freqüência de desfolhação (% pastejada da 

área total) em relação a capacidade de suporte (kg de PV/ha.dia), indicando a forte 

influência que variações em taxa de lotação têm sobre a freqüência de desfolhação de 

perfilhos e seu papel estratégico como ferramenta no manejo do pastejo e otimização 

da utilização da forragem produzida. 

 
4.2.1.2 – Freqüência de desfolhação por perfilho estendido 

 

 Outra maneira utilizada para chegar à freqüência de desfolhação por perfilho foi 

considerando a altura estendida do perfilho. Essa forma de avaliação é menos 

criteriosa que a anterior, uma vez que considera a ocorrência de um evento 

(desfolhação) apenas quando a altura estendida do perfilho apresenta-se reduzida em 

relação à medição anterior. Nos casos onde ocorria desfolhação, porém em folhas que 

não definiam o comprimento estendido do perfilho, não era computado o evento. Esse 

efeito foi agravado pelo comprimento considerável das folhas do capim Marandu. As 

diferenças entre a forma de quantificar a freqüência de desfolhação acabaram por 

influir nos resultados, que embora apresentem o mesmo comportamento geral, 

mostram escalas de valores diferentes. Esta forma de avaliação foi utilizada por se 

tratar de como as avaliações no trabalho clássico de WADE (1991) foram realizadas, 

visando uma eventual comparação de resultados. 

 A freqüência de desfolhação por perfilho estendido sofreu efeito de altura do 

dossel forrageiro (P = 0,0397), mês do ano (P < 0,0001), e da interação altura:mês (P = 

0,0264), conforme resultados apresentados na Tabela 13 e Figura 23. 

 Os valores apurados indicaram uma faixa de freqüência de desfolhação por 

perfilho estendido variando de 0,019 a 0,072 evento/perfilho estendido.dia para a altura 

de 30 cm em fevereiro de 2002 e 10 cm em janeiro de 2002, respectivamente. A média 

geral dos valores apurados foi de 0,051 evento/perfilho estendido.dia, inferior àquela 

de 0,067 evento/perfilho.dia registrada para perfilhos não estendidos (item 4.2.1.1). 

Transformando os valores para intervalo entre desfolhações sucessivas, obteve-se 

uma amplitude de 13,9 a 52,1 dias, ficando a média geral em 19,4 dias entre 

desfolhações. Os valores estão compreendidos dentro da faixa encontrada para 

freqüência por perfilho (item 4.2.1.1). 
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Tabela 13. Freqüência de desfolhação por perfilho estendido (nº de desfolhações/perfilho 

estendido.dia) em pastos de capim Marandu mantidos em quatro alturas de 

dossel forrageiro, de novembro de 2001 a fevereiro de 2002.  

ALTURA (cm) 
MÊS 

10 20 30 40 
MÉDIA EPM* 

Novembro 0,060aB 0,060aAB 0,065aA 0,058aA 0,061A 0,0028 

Dezembro 0,069aAB 0,066aA 0,057abAB 0,044bB 0,059A 0,0028 

Janeiro 0,072aA 0,055bB 0,052bB 0,048bAB 0,057A 0,0027 

Fevereiro 0,047aC 0,026bC 0,019bC 0,024bC 0,029B 0,0029 
       

MÉDIA 0,062a 0,052b 0,048b 0,044b   

EPM* 0,0038 0,0037 0,0037 0,0039   
EPM* – Erro padrão da média 
Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
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Figura 23 - Freqüência de desfolhação por perfilho estendido em pastos de capim 

Marandu mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro (cm), de 

novembro de 2001 a fevereiro de 2002.  
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 Houve efeito de altura do dossel forrageiro sobre a freqüência de desfolhação 

por perfilho estendido (P = 0,0397), sendo que pastos mantidos a 10 cm foram 

desfolhados com maior freqüência (0,062 evento/perfilho estendido.dia) que pastos 

mantidos a 20, 30 e 40 cm, os quais não diferiram entre si (P > 0,10), embora 

apresentassem uma tendência decrescente de valores (Tabela 13). A menor massa de 

forragem nos pastos mantidos a 10 cm foi a principal responsável pela maior 

freqüência de desfolhação observada, uma vez que na tentativa de ingerir a mesma 

quantidade de forragem que os animais mantidos nos pastos mais altos (20, 30 e 40 

cm) foi necessário pastejar uma área maior da parcela diariamente (maior freqüência 

de desfolhação). 

 Quanto ao mês do ano (P = 0,0264), os meses de novembro e dezembro de 

2001 e janeiro de 2002 apresentaram valores semelhantes de freqüência de 

desfolhação por perfilho estendido (P > 0,10), enquanto que no mês de fevereiro de 

2002 foi registrado valor inferior aos demais meses (P < 0,10). No caso específico da 

freqüência de desfolhação por perfilho estendido, os valores verificados parecem 

acompanhar aqueles da TAF (Figura 7), estando a freqüência de janeiro de 2002 

inflacionada em virtude da manutenção de animais “testers” na área experimental, o 

que causou redução das alturas médias previstas de manutenção do dossel forrageiro 

e aumentou a freqüência de desfolhação por perfilho estendido. O inverso ocorreu 

durante o mês de fevereiro, quando os pastos foram mantidos sob uma baixa carga 

animal para que restabelecessem as alturas médias dos tratamentos experimentais.  

Durante o mês de novembro de 2001 não ocorreram diferenças em freqüência 

de desfolhação por perfilho estendido entre as alturas de dossel forrageiro estudadas 

(P > 0,10), contraditoriamente àquilo que foi observado nos demais meses, onde o 

efeito de altura do pasto foi claro (P < 0,10). Esse fato pode ter sido conseqüência do 

maior tamanho das folhas basais (próximas do nível do solo) em relação às superiores 

(contidas no estrato superior do dossel, horizonte de pastejo dos animais). GOMIDE 

(1997), trabalhando com Panicum maximum  (Jacq.) cv. Tanzânia e Mombaça, revelou 

que as folhas surgidas ao longo do período de rebrotação das plantas apresentavam 

tamanhos crescentes inicialmente e decrescentes após transcorrido algum tempo, 

conseqüência do alongamento de hastes e redução da distância a ser percorrida pelas 

folhas novas até sua exposição à luz, no topo do dossel forrageiro. Em azevém perene 

esse período de tempo corresponde a duas vezes o tempo necessário para renovar o 
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número de folhas do perfilho (HODGSON, 1990). CARVALHO (2002), trabalhando 

com capim Mombaça e Tanzânia obteve um tempo médio semelhante em termos de 

renovação do número de folhas por perfilho, ou seja, 2 a 2,5. No presente 

experimento, o corte de uniformização foi realizado no final de agosto e a primeira 

avaliação somente realizada no dia 12 de novembro, ou seja, um período de cerca de 

75 dias. Considerando-se o número médio de folhas por perfilho de 4,5 (Tabela 9, 

novembro), um filocrono médio de 7,4 dias por folha de setembro a novembro (Tabela 

7) e o intervalo de tempo correspondente a duas vezes o número de folhas por perfilho 

(2 x 4,5 = 9 folhas), obtém-se o valor de 67 dias, período a partir do qual as folhas 

novas eram, realmente, menores que as basais. Esse fato já não se repetiu mais de 

dezembro em diante, uma vez que as comunidades de plantas encontravam-se em 

equilíbrio dinâmico após estabilização das condições experimentais.   

Assim como para os resultados de freqüência de desfolhação por perfilho (item 

4.2.1.1), no caso do perfilho estendido também foram relacionados os valores de 

freqüência de desfolhação, tabulados sob a forma de logaritmo natural da 

porcentagem da área pastejada diariamente, com os valores de capacidade de suporte 

(kg de PV/ha.dia) correspondentes, tabulados como logaritmo natural da capacidade 

de suporte, originando a Figura 24 a seguir. Novamente, a forte relação entre taxa de 

lotação e freqüência de desfolhação foi evidenciada, corroborando os resultados de 

WADE (1991) em trabalho clássico com pastagens de azevém perene e festuca. 
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Figura 24 - Relação entre área pastejada por dia (freqüência de desfolhação por 

perfilho estendido) e capacidade de suporte (kg PV/ha.dia) em pastos de 

capim Marandu mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro (cm), de 

novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 

 

 
4.2.1.3 – Freqüência de desfolhação por folha 

 

 Foi registrado efeito de altura do dossel forrageiro (P = 0,0062) e mês do ano (P 

< 0,0001), como pode ser observado na Tabela 14. Não houve efeito da interação 

altura:mês (P = 0,4244). 

 As folhas dos perfilhos avaliados apresentaram valor de freqüência de 

desfolhação média de 0,033 evento/dia, correspondente a 30,3 dias entre desfolhações 

sucessivas. No entanto, a amplitude de variação de respostas foi muito grande, desde 

0,009 evento/dia (altura de 40 cm em fevereiro de 2002) até 0,053 evento/dia (altura de 

10 cm em janeiro de 2002), correspondentes a 111,1 e 18,9 dias, respectivamente. 

Também para freqüência de desfolhação por folha, a ausência de informações para 

plantas forrageiras de clima tropical força comparações com plantas de clima 

temperado. HU (1993), em seu estudo com azevém perene, encontrou valores de  

freqüência de desfolhação por folha variando de 0,090 a 0,122 desfolhação/dia, valores 
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esses superiores aos observados no presente trabalho e provavelmente conseqüência 

das alturas mais baixas utilizadas em suas condições experimentais.  

 

 
Tabela 14. Freqüência de desfolhação por folha (nº de desfolhações/folha.dia) em pastos 

de capim Marandu mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro, de 

novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 

ALTURA (cm) 
 MÊS 

10 20 30 40 
MÉDIA EPM* 

Novembro 0,040 0,038 0,036 0,040 0,039A 0,0026 

Dezembro 0,044 0,032 0,031 0,020 0,032B 0,0026 

Janeiro 0,053 0,042 0,039 0,033 0,042A 0,0027 

Fevereiro 0,037 0,022 0,016 0,009 0,021C 0,0026 
       

MÉDIA 0,043a 0,033b 0,031bc 0,026c   

EPM* 0,0027 0,0026 0,0026 0,0026   
EPM* – Erro padrão da média 
Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10) 

 

 

 Houve efeito negativo de altura do dossel forrageiro sobre a freqüência de 

desfolhação, ou seja, pastos mantidos mais altos apresentaram menor freqüência de 

desfolhação por folha (Figura 25). A altura de 10 cm demonstrou uma freqüência de 

desfolhação média por folha superior aos demais tratamentos (P < 0,10). As alturas de 

20 e 30 cm não diferiram entre si (P > 0,10), e a altura de 40 cm apresentou o menor 

valor de freqüência de desfolhação (P < 0,10), embora semelhante àquele da altura de 

30 cm (P > 0,10).  Os resultados encontrados neste experimento corroboram aqueles 

obtidos por LUCENA et al. (2002), HU (1993) e WADE (1991) em seus estudos com 

azevém perene, demonstrando haver forte influência da altura do pasto (massa de 

forragem) sobre a freqüência de desfolhação de perfilhos individuais. Esses autores 

verificaram que à medida que havia maior massa de forragem nos pastos (dossel 

forrageiro mais elevado) menor era a freqüência de desfolhação dos perfilhos. O maior 

efeito em pastos mantidos a 10 cm poderia ainda estar associado à dificuldade dos 

bovinos em apreender o alimento (capim) quando esse apresenta-se em alturas de 
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dossel forrageiro inferiores a 8 a 10 cm (HODGSON, 1990), reduzindo seu consumo 

especialmente no caso de plantas forrageiras tropicais, onde há maior participação de 

hastes nessa altura.  

 

 

Figura 25 - Freqüência de desfolhação por folha em pastos de capim Marandu mantidos 

em quatro alturas de dossel forrageiro (cm). 

 

 

 O efeito de mês do ano sobre a freqüência de desfolhação por folha está 

ilustrado na Figura 26. Os valores mais altos ocorreram em novembro de 2001 e 

janeiro de 2002, os quais não diferiram entre si (P > 0,10). Em dezembro de 2001 foi 

registrado valor superior àquele de fevereiro de 2002, porém inferior àqueles de 

novembro de 2001 e janeiro de 2002 (P < 0,10). Esses resultados acompanharam as 

variações em capacidade de suporte que foi utilizada na área experimental para 

manutenção das alturas de dossel forrageiro (Figura 21), revelando a associação entre 

freqüência de desfolhação e capacidade de suporte durante o período experimental 

(Figura 27) e corroborando os resultados de WADE (1991). 
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Figura 26 - Freqüência de desfolhação por folha em pastos de capim Marandu de 

novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 
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Figura 27 - Relação entre área pastejada por dia (freqüência de desfolhação por 

folha) e capacidade de suporte (kg PV/ha.dia) em pastos de capim 

Marandu mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro (cm), de 

novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 
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4.2.1.4 – Freqüência de desfolhação por tipo de folha 

 

 Com o objetivo de compreender o processo de desfolhação em folhas de 

diferentes estádios de desenvolvimento, avaliou-se a freqüência de desfolhação por 

tipo de folha classificando-as como folhas em expansão, folhas maduras e folhas em 

senescência (mais de 50% do limbo foliar verde). Foi constatado efeito de altura do 

dossel forrageiro (P = 0,0002), mês do ano (P < 0,0001) e tipo de folha (P < 0,0001). 

Houve ainda efeito das interações altura:mês (P = 0,0783), altura:tipo de folha (P = 

0,0118) e mês:tipo de folha (P = 0,0003). No entanto, não houve efeito da interação 

tripla altura:mês:tipo de folha (P = 0,9063). Os resultados são apresentados nas 

Tabelas 15, 16 e 17, e nas Figuras 28 e 29. 

A freqüência de desfolhação por tipo de folha mostrou uma grande amplitude de 

respostas, oscilando de 0,008 evento/dia em folhas senescentes para as alturas de 30 

e 40 cm, e 0,038 evento/dia nas folhas maduras de pastos mantidos a 10 cm, valores 

esses equivalentes a 125,0 a 26,3 dias de intervalo entre desfolhações sucessivas, 

respectivamente (Tabela 15). As folhas senescentes apresentaram a menor freqüência 

de desfolhação (0,009 evento/dia), sendo esse valor cerca de três vezes inferior 

àqueles observados para folhas maduras (0,028 eventos/dia) e folhas em expansão 

(0,024 evento/dia) (Tabelas 15 e 16). As folhas em expansão apresentaram freqüência 

de desfolhação pouco inferior àquela de folhas maduras, contrariando o que seria 

esperado, uma vez que essas folhas localizavam-se nas porções superiores do dossel 

apresentando, portanto, maior facilidade de acesso para serem desfolhadas. 

Entretanto, esse fato pode ser explicado quando considera-se que as folhas em 

expansão estiveram à disposição dos animais para uma eventual desfolhação por um 

menor período de tempo relativamente às folhas maduras (passagem rápida da fase 

de expansão para madura), razão pela qual poucas delas sofreram uma segunda 

desfolhação antes de tornarem-se maduras (mudarem de classificação). 

A altura do dossel forrageiro influenciou negativamente (P = 0,0002) a 

freqüência de desfolhação por tipo de folha, ou seja, à medida que o dossel forrageiro 

foi mantido mais alto menor foi a freqüência de desfolhação por tipo de folha (Figura 

28). Como já explicado anteriormente, isso deve ter sido conseqüência da maior massa 

de forragem nos pastos mais altos (Figura 4), não exigindo que o animal necessitasse 
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de uma grande área de pastejo por dia reduzindo, assim, a freqüência de desfolhação 

de perfilhos individuais.  

 

 
Tabela 15. Freqüência de desfolhação por tipo de folha (nº de desfolhações/folha.dia) em 

pastos de capim Marandu mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro. 

ALTURA (cm)  TIPO DE 
FOLHA 10 20 30 40 

MÉDIA EPM* 

Senescente 0,011aC 0,007aC 0,008aB 0,008aB 0,009C 0,0008 

Madura 0,038aA 0,029bA 0,024cA 0,021cA 0,028A 0,0008 

Expansão 0,030aB 0,025bB 0,022bA 0,021bA 0,024B 0,0008 
       

MÉDIA 0,027a 0,020b 0,018bc 0,016c   

EPM* 0,0010 0,0009 0,0009 0,0010   
EPM* – Erro padrão da média 
Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10) 

 

 
Tabela 16. Freqüência de desfolhação por tipo de folha (nº de desfolhações/folha.dia) em 

pastos de capim Marandu de novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 

MÊS DE AVALIAÇÃO TIPO DE 
FOLHA Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

MÉDIA EPM* 

Senescente 0,012aC 0,008bB 0,008bB 0,006bB 0,009C 0,0008 

Madura 0,035aA 0,026bA 0,033aA 0,017cA 0,028A 0,0008 

Expansão 0,025bB 0,025bA 0,030aA 0,018cA 0,024B 0,0008 
       

MÉDIA 0,024a 0,020b 0,024a 0,014c   

EPM* 0,0010 0,0009 0,0009 0,0009   
EPM* – Erro padrão da média 
Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10) 

 

 

Com relação ao mês do ano (Tabela 16 e Figura 29), houve efeito (P < 0,0001) 

sobre a freqüência de desfolhação, sendo essa superior nos meses de novembro de 
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2001 e janeiro de 2002, que não diferiram entre si (P > 0,10). O mês de dezembro de 

2001 apresentou valores intermediários, enquanto que em fevereiro de 2002 foram 

observados os menores valores de freqüência de desfolhação por tipo de folha. 

O efeito da interação entre altura do dossel forrageiro e mês do ano aqui 

encontrado (P = 0,0783) deveu-se ao comportamento observado no mês de novembro 

de 2001, onde a freqüência de desfolhação por tipo de folha não demonstrou relação 

inversa com a altura de dossel forrageiro, como observado para todos os outros meses 

avaliados (Tabela 17). Nesse caso, os valores encontrados para as alturas de 10 e 30 

cm diferiram entre si (P < 0,10), sendo maior o valor em 10 cm, e não havendo 

diferenças entre as alturas de 10, 20 e 40 cm e entre a alturas de 20, 30 e 40 cm (P > 

0,10). 

 

  
Tabela 17. Freqüência de desfolhação por tipo de folha (nº de desfolhações/folha.dia) em 

pastos de capim Marandu mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro de 

novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 

ALTURA (cm) 
MÊS 

10 20 30 40 
MÉDIA EPM* 

Novembro 0,026aAB 0,025aA 0,021bA 0,023aA 0,024A 0,0010 

Dezembro 0,029aA 0,020bB 0,016bcB 0,014cB 0,020B 0,0009 

Janeiro 0,029aA 0,022bAB 0,023bA 0,022bA 0,024A 0,0009 

Fevereiro 0,023aB 0,014bC 0,012bB 0,007cC 0,014C 0,0009 
       

MÉDIA 0,027a 0,020b 0,018bc 0,016c   

EPM* 0,0010 0,0009 0,0009 0,0010   
EPM* – Erro padrão da média 
Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10) 

 

 

O efeito da interação altura:tipo de folha (P = 0,0118) pode ser percebido nas 

folhas senescentes, que não demonstraram sofrer influência (P > 0,10) da altura do 

pasto sobre a freqüência de desfolhação, ao contrário do comportamento observado 

para as folhas maduras e em expansão (Tabela 15). Esse comportamento diferenciado 

deveu-se, provavelmente, à seleção dos animais durante o pastejo, rejeitando essa 
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porção da planta forrageira. Portanto, o consumo de folhas senescentes parece ser 

involuntário e ocorre somente quando essas entram acidentalmente no bocado. 

 

 

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

0,045

10 20 30 40

ALTURA DE DOSSEL FORRAGEIRO (cm)

FR
E

Q
Ü

Ê
N

C
IA

 D
E

 D
E

S
FO

LH
A

Ç
Ã

O
(n

º 
d

e 
d

es
fo

lh
aç

õ
es

/fo
lh

a.
d

ia
)

Senescente Madura Expansão Média

C

A

B

C

A
B

B

A A

B

A A

b bc ca

 Figura 28 - Freqüência de desfolhação por tipo de folha em pastos de capim Marandu 

mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro (cm).  

 

 

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro

MÊS DE AVALIAÇÃO

FR
E

Q
Ü

Ê
N

C
IA

 D
E

 D
E

S
FO

LH
A

Ç
Ã

O
(n

º 
d

e 
d

es
fo

lh
aç

õ
es

/fo
lh

a.
d

ia
)

Senescente Madura Expansão Média

a ab c

C

B

A

B A A

B

A
A

B

A A

 
Figura 29 - Freqüência de desfolhação por folha em pastos de capim Marandu de 

novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 
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 A interação mês:tipo de folha (P = 0,0003) também foi gerada a partir do 

comportamento diverso das folhas senescentes em relação aos demais tipos de folha 

(Tabela 16). Enquanto os resultados para folhas em expansão e maduras 

apresentaram oscilações ao longo do período experimental indicando uma freqüência 

de desfolhação acentuada em janeiro de 2002, condizente com a maior capacidade de 

suporte utilizada nesse mês, para as folhas em senescência o comportamento foi 

diferente, revelando valores decrescentes de freqüência de desfolhação ao longo do 

período experimental. 

Os valores encontrados foram também relacionados com os valores de 

capacidade de suporte (kg PV/ha.dia), na forma logarítmica, a exemplo do apresentado 

para as demais formas de avaliação de freqüência de desfolhação (Figura 30).  
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Figura 30 - Relações entre área pastejada por dia (freqüência de desfolhação por tipo 

de folha) e capacidade de suporte (kg de PV/ha.dia) em pastos de capim 

Marandu mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro (cm), de 

novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 

 

 

Com base no observado, ficou evidente a associação linear entre a capacidade 

de suporte e a freqüência de desfolhação para o caso das folhas maduras (R2 = 
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0,9354) e folhas em expansão (R2 = 0,8508). No caso das folhas senescentes a 

associação foi menos evidente (R2 = 0,4592), conseqüência da ausência de padrão de 

variação em freqüência de desfolhação em relação às alturas de dossel forrageiro 

(Tabela 15) e mês do ano (Tabela 16). 

 

4.2.2 – Intensidade de desfolhação 

 

 A intensidade de desfolhação, a exemplo do apresentado para freqüência de 

desfolhação, também foi determinada de formas distintas, considerando-se os efeitos 

diretos sobre o perfilho estendido, sobre a folha e sobre o tipo de folha. 

 

4.2.2.1 – Intensidade de desfolhação por perfilho estendido 

 

 Esta é a forma de avaliação comumente utilizada para plantas de clima 

temperado, particularmente azevém perene, razão pela qual foi utilizada. Houve efeito 

de altura do dossel forrageiro (P = 0,0099), mês do ano (P = 0,0566) e interação 

altura:mês (P = 0,0691). Os resultados são apresentados na Tabela 18. 

 

 
Tabela 18. Intensidade de desfolhação por perfilho estendido (proporção do comprimento 

removido) em pastos de capim Marandu mantidos em quatro alturas de 

dossel forrageiro, de novembro de 2001 a fevereiro de 2002.  

ALTURA (cm) 
MÊS 

10 20 30 40 
MÉDIA EPM* 

Novembro 0,289aAB 0,184bA 0,175bAB 0,182bA 0,207AB 0,0173 

Dezembro 0,272aB 0,188bA 0,133bB 0,114bB 0,177B 0,0168 

Janeiro 0,286aAB 0,242abA 0,212abA 0,179bA 0,230A 0,0168 

Fevereiro 0,335aA 0,183bA 0,224bA 0,064cB 0,202AB 0,0173 
       

MÉDIA 0,296a 0,199b 0,186b 0,135b   

EPM* 0,0253 0,0250 0,0250 0,0253   
EPM* – Erro padrão da média 
Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
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 A intensidade de desfolhação por perfilho estendido variou de 0,114 (11,4%) em 

dezembro de 2001 nos pastos mantidos a 40 cm até 0,335 (33,5%) em fevereiro de 

2002 nos pastos mantidos a 10 cm. A média geral foi de 0,204, o que equivale a dizer 

que 20,4% do tamanho original do perfilho estendido foi removido a cada desfolhação. 

São escassos os trabalhos disponíveis na literatura a respeito da intensidade de 

desfolhação de plantas forrageiras de clima tropical. Os dados existentes 

correspondem à proporção da altura original do dossel removida em um período de 

pastejo, ou seja, em seu valor está inclusa a soma das intensidades de todas as 

desfolhações que aquele perfilho sofreu durante o período de pastejo e não o valor da 

intensidade de cada desfolhação isolada. Nesse contexto, o trabalho de BRANCIO et 

al. (2000) com os cultivares Tanzânia, Mombaça e Massai de Panicum maximum 

revelou uma “intensidade” por perfilho variando de 0,39 a 0,57, tendo como média 

geral o valor de 0,45. Esses valores estão maiores que os encontrados para o capim 

Marandu neste experimento. Entretanto, isso pode ter ocorrido não apenas pela 

diferença morfológica entre as espécies, mas, principalmente, devido às diferenças nos 

protocolos experimentais utilizados. No caso de plantas forrageiras de clima 

temperado, SENOCK et al. (1993) encontraram para Hilaria mutica (Buckl) Benth. uma 

intensidade de desfolhação por perfilho estendido variando de 0,258 a 0,459, com uma 

média geral de 0,355. Esse valor é próximo daqueles encontrados por CARRÈRE et al. 

(2001) para azevém perene, em que a intensidade de desfolhação de perfilho 

estendido oscilou de 0,36 a 0,38, e dos 0,34 e 0,33 encontrados por WADE (1991) e 

MILNE et al. (1982), respectivamente, ambos para azevém perene.  

 A intensidade de desfolhação de perfilhos em pastos mantidos a 10 cm foi 

superior (P < 0,10) àquela de pastos mantidos a 20, 30 e 40 cm, as quais não diferiram 

entre si (P > 0,10). CARRÈRE et al. (2001) e HU (1993) verificaram que para o azevém 

perene a altura de dossel influenciou a intensidade de desfolhação por perfilho 

estendido, sendo maior a intensidade em pastos mantidos mais baixos. De forma 

contrária, JAMIESON (1975) não verificou em seu estudo com azevém perene 

qualquer efeito de altura do dossel sobre a intensidade de desfolhação de perfilhos 

individuais, permanecendo o valor dessa relativamente constante (0,35). 

 A maior intensidade de desfolhação nos pastos mantidos a 10 cm parece ter 

sido conseqüência de os animais terem que realizar bocados mais próximos ao nível 

do solo, sendo o limite para colheita da forragem a transição da haste para a lâmina 
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foliar, local de diminuição da força necessária para realizar a ruptura da forragem para 

a execução do bocado. Nos pastos mantidos a 20, 30 e 40 cm essa ruptura ocorreu ao 

longo do limbo foliar, distante da haste, caracterizando a menor intensidade de 

desfolhação. De fato, resultados relativos à estrutura do dossel forrageiro (arranjo 

espacial) demonstraram que, independentemente da altura do pasto, 50% da altura do 

dossel (do topo para baixo) correspondeu a lâminas foliares 1. Neste caso, 50% das 

alturas de 10, 20, 30 e 40 cm corresponderam a 5, 10, 15 e 20 cm, respectivamente. A 

profundidade do horizonte de pastejo possui alta correlação com a profundidade do 

horizonte de folhas (BARTHRAM & GRANT, 1984), sendo valores inferiores a 8 a 10 

cm prejudiciais aos bovinos (HODGSON, 1990). Assim, nas condições deste 

experimento, os pastos mantidos a 10 cm representaram uma restrição severa aos 

animais que tentaram ajustar a redução em consumo3 e ganho de peso2 através da 

maior intensidade de desfolhação dos perfilhos. 

 As variações ocorridas indicam ter havido efeito de mês do ano (P = 0,0566) 

sobre a intensidade de desfolhação por perfilho estendido (Tabela 18). Essa 

apresentou maiores valores em janeiro de 2002 (P < 0,10), sem diferença em relação a 

novembro de 2001 e fevereiro de 2002 (P > 0,10). Já o mês de dezembro de 2001 

apresentou os valores mais baixos (P < 0,10), também sem diferença em relação a 

novembro de 2001 e fevereiro de 2002 (P > 0,10). Contraditoriamente, CARRÈRE et al. 

(2001), em seu estudo com azevém perene, verificaram que a intensidade de 

desfolhação não sofreu efeito de época do ano, permanecendo relativamente 

constante. Porém, SENOCK et al. (1993) observaram variações na “intensidade” de 

desfolhação da Hilaria mutica ao longo do ano, sendo maior no verão que no 

outono/inverno. Por sua vez, BRANCIO et al. (2000), estudando cultivares de Panicum 

maximum , constataram que a “intensidade” de desfolhação oscilou conforme o cultivar 

e a época do ano sem, no entanto, revelar um padrão característico. Esses autores 

observaram que o maior efeito foi o da altura em pré-pastejo, que quanto maior 

resultou em valores mais elevados de “intensidade” de desfolhação. Os efeitos aqui 

observados para o capim Marandu parecem mais relacionados com a capacidade de 

                                                 
1 MOLAN, L. K. (Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, SP). Estrutura do dosel e interceptação 
luminosa em pastos de Brachiaria brizantha cv. Marandu (projeto de mestrado em andamento).  
3 SARMENTO, D. O. L. (Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, SP). Comportamento ingestivo de 
bovinos de corte em pastos de Brachiaria brizantha cv. Marandu (projeto de mestrado em andamento). 
2 ANDRADE, F. M. E. (Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, SP). Valor nutritivo da forragem e 
desempenho de bovinos de corte em pastos de Brachiaria brizantha cv. Marandu (projeto de mestrado em andamento). 
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suporte utilizada nos pastos (Figura 21) ao longo do período experimental do que com 

fatores climáticos. A variação em carga animal deveu-se à variação na taxa de 

acúmulo de forragem nos diferentes meses avaliados (LUPINACCI, 2002) e a efeitos 

do manejo aplicado (ajuste em virtude de outras avaliações desenvolvidas na mesma 

área experimental). Esses resultados corroboram aqueles de RU & FORTUNE (1999) 

para trevo subterrâneo (Trifolium subterraneum L.), que revelaram que quanto maior a 

carga animal adotada maior era a intensidade de desfolhação resultante, a qual variou 

de 0,45 (45%) a 0,70 (70%).  

 

 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro

MÊS DE AVALIAÇÃO

IN
T

E
N

S
ID

A
D

E
 D

E
 D

E
S

F
O

L
H

A
Ç

Ã
O

(p
ro

po
rç

ão
 d

o 
co

m
pr

im
en

to
 r

em
ov

id
a)

10

20

30

40

MÉDIA

a
a

a

a

b b b b

b
b

b

ab

ab
b

b

c

AB B A AB

 
Figura 31 - Intensidade de desfolhação por perfilho estendido em pastos de capim 

Marandu mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro (cm), de 

novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 

 

 

 Houve efeito da interação altura:mês (P = 0,0691), o qual foi percebido em 

fevereiro de 2002 para altura de 40 cm quando ocorreu uma queda mais acentuada em 

intensidade de desfolhação em relação aos demais meses avaliados. A explicação 

para esse fato poderia estar na maior relação haste:folha derivada do estádio 

reprodutivo (florescimento) do capim Marandu no mês de fevereiro, em especial nos 
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pastos mantidos a 40 cm1. A presença e a altura das hastes possui efeito 

reconhecidamente limitador da profundidade de pastejo e intensidade de desfolhação 

de perfilhos por corresponder a uma barreira física (maior resistência dos tecidos) à 

execução de bocados pelo animal em pastejo (BARTHRAM & GRANT, 1984). 

 

4.2.2.2 – Intensidade de desfolhação por folha 

  

 A intensidade de desfolhação por folha contemplou apenas a proporção da 

redução no comprimento das folhas, independentemente de seu ponto de inserção e 

da altura do perfilho estudado. Foi detectado efeito de altura do dossel forrageiro (P = 

0,0024) e de mês do ano (P = 0,0062) (Tabela 19). Não houve efeito da interação 

altura:mês (P = 0,7637). 

 

 
Tabela 19. Intensidade de desfolhação por folha (proporção do comprimento removida) 

em pastos de capim Marandu mantidos em quatro alturas de dossel 

forrageiro, de novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 

ALTURA (cm) 
 MÊS 

10 20 30 40 
MÉDIA EPM* 

Novembro 0,699 0,675 0,603 0,649 0,657C 0,0252 

Dezembro 0,769 0,673 0,609 0,622 0,668BC 0,0151 

Janeiro 0,765 0,673 0,698 0,679 0,704AB 0,0118 

Fevereiro 0,806 0,712 0,704 0,711 0,733A 0,0188 
       

MÉDIA 0,760a 0,683b 0,654b 0,665b   

EPM* 0,0143 0,0143 0,0143 0,0165   
EPM* – Erro padrão da média 
Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10) 

 

 

                                                 
1 MOLAN, L. K. (Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, SP). Estrutura do dosel e interceptação 
luminosa em pastos de Brachiaria brizantha cv. Marandu (projeto de mestrado em andamento). 
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 A intensidade de desfolhação por folha oscilou de 0,603 (60,3%) em novembro 

de 2001 para o tratamento de 30 cm de altura do dossel até 0,806 (80,6%) em 

fevereiro de 2002 para pastos mantidos a 10 cm. A média geral obtida foi de 0,690 

(69,0%) de intensidade de desfolhação por folha. A literatura aponta, apenas para 

plantas forrageiras temperadas, valores de intensidade de desfolhação por folha 

variando de 0,621 a 0,668 para azevém perene (HU, 1993). Trabalhando os dados 

obtidos por WADE (1991), surgem valores da ordem de 0,68 a 0,70, também para 

azevém perene. Como observado, os valores encontrados neste estudo com capim 

Marandu para intensidade de desfolhação por folha são próximos aos verificados para 

outras plantas forrageiras. 

 O efeito de altura do dossel forrageiro (P = 0,0024) sobre a intensidade de 

desfolhação por folha indicou que os pastos mantidos a 10 cm apresentaram 

comportamento distinto (P < 0,10) daquele de pastos mantidos a 20, 30 e 40 cm, os 

quais não diferiram entre si (P > 0,10) (Figura 32). Essa maior intensidade de 

desfolhação por folha no relvado mais baixo (10 cm), assim como ocorreu para a 

intensidade de desfolhação por perfilho estendido, foi devida à necessidade dos 

animais tentarem compensar a redução em profundidade do horizonte de folhas, como 

já discutido anteriormente (item 4.2.2.1).  

Como já comentado, independentemente da altura de pasto mantida, os 50% 

superiores do dossel foram compostos basicamente por lâminas foliares1. Com 

exceção ao tratamento de 10 cm, a intensidade de desfolhação média por folha foi de 

0,667 (66,7%). Assim, multiplicando-se 50% da altura do pasto (lâminas foliares) por 

0,667 obtém-se o valor de 33,3%, ou seja, um terço da altura do pasto foi 

consistentemente explorada através do pastejo. Esse valor é muito próximo dos 35% 

obtidos por WADE (1991) e MAZZANTI & LEMAIRE (1994) para azevém perene, 

revelando um elevado grau de similaridade dos padrões de respostas de plantas e 

animais a manipulação da condição dos pastos, apesar das diferenças morfológicas e 

fisiológicas existentes entre as espécies estudadas. Esse fato demonstra de forma 

mais contundente a restrição de consumo imposta aos animais em pastos mantidos 

mais baixos, razão pela qual esses necessitaram lançar mão de alterações nos 

                                                 
1 MOLAN, L. K. (Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, SP). Estrutura do dosel e interceptação 
luminosa em pastos de Brachiaria brizantha cv. Marandu (projeto de mestrado em andamento). 
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padrões de pastejo das plantas, especialmente freqüência de desfolhação, para 

compensar reduções potenciais em consumo de nutrientes. 
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Figura 32 - Intensidade de desfolhação por folha em pastos de capim Marandu 

mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro.  

 

 

O efeito de mês do ano (P = 0,0062) revelou um aumento gradual na 

intensidade de desfolhação por folha ao longo do período experimental (Figura 33). 

Uma possível explicação para esse padrão de comportamento dos resultados pode 

estar relacionada com a passagem das plantas do estádio vegetativo para o 

reprodutivo. Plantas reprodutivas têm reduzida taxa de aparecimento de folhas e 

aumento da relação haste:folha, o que deve ter resultado no aumento da intensidade 

de desfolhação das folhas existentes nas plantas, conseqüência do hábito seletivo de 

animais em pastejo. CUNHA et al. (2000) também verificaram oscilação na intensidade 

de remoção de folhas para Paspalum atratum (Swallen) cv. BRA-009610, ao longo do 

período experimental, que foi de novembro de 1997 a maio de 1998, associando esse 

efeito à adaptação dos animais ao pastejo da planta forrageira e aos processos de 

preferência e seletividade da dieta.  
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Figura 33 - Intensidade de desfolhação por folha em pastos de capim Marandu, de 

novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 

 
 

4.2.2.3 – Intensidade de desfolhação por tipo de folha 

 

 Houve efeito de altura do dossel forrageiro (P = 0,0032) e tipo de folha (P = 

0,0766), não sendo detectado efeito do mês do ano (P = 0,2660). Houve, também, 

efeito da interação mês:tipo de folha (P = 0,0288), não ocorrendo efeito das interações 

altura:mês (P = 0,7258), altura:tipo de folha (P = 0,2428) e altura:mês:tipo de folha (P = 

0,6025). Os resultados são apresentados nas Tabelas 20 e 21. 

 Os valores obtidos para intensidade de desfolhação por tipo de folha variaram 

de 0,504 (50,4%) a 0,790 (79,0%) para as alturas de 40 cm e 10 cm, respectivamente, 

ambas para folhas senescentes. A média geral foi de 0,666 (66,6%). Não foram 

encontrados na literatura trabalhos similares que quantificassem a intensidade de 

desfolhação por tipo de folha, impedindo comparações de resultados. Com relação aos 

valores, aparentemente tudo permaneceu dentro da normalidade, estando os valores 

aqui demonstrados bastante próximos daqueles apresentados na Tabela 19 (item 

4.2.2.2). As diferenças existentes entre os valores médios da Tabela 19 e das Tabelas 
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20 e 21 são decorrentes do protocolo de cálculo de médias adotado, com base na 

média ponderada e na média aritmética, respectivamente.  

 

 
Tabela 20. Intensidade de desfolhação por tipo de folha (proporção do comprimento 

removida) em pastos de capim Marandu mantidos em quatro alturas de 

dossel forrageiro, de novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 

ALTURA (cm) TIPO DE 
FOLHA 10 20 30 40 

MÉDIA EPM* 

Senescente 0,790 0,604 0,618 0,504 0,629B 0,0247 

Madura 0,775 0,683 0,631 0,632 0,680A 0,0119 

Expansão 0,752 0,690 0,655 0,663 0,690A 0,0141 
       

MÉDIA 0,772a 0,659b 0,635b 0,600b   

EPM* 0,0229 0,0258 0,0228 0,0259   
EPM* – Erro padrão da média 
Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10) 

 

 
Tabela 21. Intensidade de desfolhação por tipo de folha (proporção do comprimento 

removida) em pastos de capim Marandu de novembro de 2001 a fevereiro de 

2002. 

MÊS AVALIADO TIPO DE 
FOLHA Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

MÉDIA EPM* 

Senescente 0,725aA 0,566bB 0,616bC 0,610aA 0,629B 0,0247 

Madura 0,659abAB 0,658bA 0,699aB 0,705abA 0,680A 0,0119 

Expansão  0,625bB 0,688abA 0,744aA 0,703aA 0,690A 0,0141 
       

MÉDIA 0,669 0,638 0,686 0,673   

EPM* 0,0228 0,0199 0,0180 0,0289   
EPM* – Erro padrão da média 
Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
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 Os efeitos de altura do dossel forrageiro sobre a intensidade de desfolhação por 

tipo de folha (P = 0,0032) acompanharam aqueles demonstrados para intensidade de 

desfolhação por folha. O pasto mantido a uma altura média de 10 cm apresentou 

valores superiores (P < 0,10) àqueles mantidos a 20, 30 e 40 cm, os quais não 

diferiram entre si (P > 0,10) (Figura 34). Não foram detectadas diferenças (P = 0,2660) 

entre os meses avaliados, diferentemente daquilo que foi observado para intensidade 

de desfolhação por folha (Figura 35). Analisando-se a Tabela 21, é possível perceber 

que houve uma compensação em intensidade de um tipo de folha em relação aos 

demais, tornando a média dos tipos de folha para cada um dos meses avaliados 

relativamente constante. Isso pode ser notado nas diferenças de valores entre os tipos 

de folhas dos meses de novembro de 2001 e fevereiro de 2002, onde ocorreu uma 

inversão na seqüência decrescente de valores por tipo de folha. Em novembro de 2001 

folhas senescentes apresentaram maior intensidade de desfolhação (P < 0,10) que 

folhas em expansão e folhas maduras que, por sua vez, não diferiram entre si (P > 

0,10). Nos meses de dezembro de 2001 e janeiro de 2002 foram exatamente as folhas 

senescentes aquelas que apresentaram os menores valores de intensidade de 

desfolhação (P < 0,10) quando comparadas aos demais tipos de folhas (em expansão 

e maduras). Já em fevereiro de 2002 não foram detectadas diferenças (P > 0,10) entre 

os tipos de folha. 

 O efeito de tipo de folha (P = 0,0766) demonstrou que as folhas em 

senescência apresentaram uma menor intensidade de desfolhação que as folhas em 

expansão e maduras (P < 0,10), as quais não diferiram entre si (P > 0,10). Era 

esperada alguma redução na intensidade de desfolhação de folhas senescentes em 

resposta à seletividade dos animais no momento do pastejo. Como demonstrado, essa 

redução foi pouco expressiva, e os efeitos da seletividade foram mais notáveis sobre a 

freqüência de desfolhação por tipo de folha. Uma vez introduzida no bocado, a folha 

senescente acaba por submeter-se a uma intensidade de desfolhação semelhante 

àquela dos demais tipos de folhas. 
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Figura 34 - Intensidade de desfolhação por tipo de folha em pastos de capim Marandu 

mantidos em quatro alturas de dossel forrageiro (cm), de novembro de 

2001 a fevereiro de 2002. 
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Figura 35 - Intensidade de desfolhação por tipo de folha em pastos de capim Marandu 

de novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 
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 A interação mês:tipo de folha (P = 0,0288) foi conseqüência de uma inversão 

durante o mês de novembro de 2001 na ordem decrescente de valores de intensidade 

de desfolhação por tipo de folha. Nesse mês, as folhas senescentes apresentaram 

elevada intensidade de desfolhação, superior (P < 0,10) àquela encontrada para folhas 

em expansão e similar à de folhas maduras (P > 0,10). Em todos os outros meses as 

folhas senescentes sofreram intensidade de desfolhação inferior (P < 0,10) ou similar 

(P > 0,10) aos demais tipos de folha (em expansão e madura).  
 

4.2.3 – Eficiência de pastejo 

 

 O cálculo da eficiência de pastejo foi elaborado a partir da freqüência e 

intensidade de desfolhação por folha e da longevidade de folhas expressa em dias. 

Houve efeito de altura do dossel forrageiro (P = 0,0908) e de mês do ano (P = 0,0020), 

como pode ser visualizado na Tabela 22. Não houve efeito da interação altura:mês (P 

= 0,6953).  

 

 
Tabela 22. Eficiência de pastejo (%) em pastos de capim Marandu mantidos em quatro 

alturas de dossel forrageiro, de novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 

ALTURA (cm) 
MÊS 

10 20 30 40 
MÉDIA EPM* 

Novembro 70,6 73,4 67,3 73,6 71,2B 3,64 

Dezembro 79,4 70,3 60,1 50,5 65,1B 3,64 

Janeiro 92,4 87,0 85,3 80,9 86,4A 3,64 

Fevereiro 87,1 74,1 64,8 69,6 73,9B 4,09 
       

MÉDIA 82,3a 76,2ab 69,4b 68,7b   

EPM* 3,64 3,64 3,64 4,09   
EPM* – Erro padrão da média 
Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10) 
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 Os dados apurados demonstraram que a eficiência de pastejo variou 

consideravelmente de 50,5% em dezembro de 2001 nos pastos mantidos a 40 cm até 

92,4% em janeiro de 2002 nos pastos mantidos a 10 cm. Como eficiência de pastejo 

média de todo período experimental obteve-se o valor de 74,2%. Esse valor é similar 

aos 73% encontrados por MAZZANTI & LEMAIRE (1994) para festuca submetida a 

protocolo experimental análogo ao utilizado neste experimento. 

 As alturas de dossel forrageiro influenciaram (P = 0,0908) a eficiência de 

pastejo, indicando que à medida que a altura do pasto foi elevada a eficiência diminuiu 

(Figura 36). Pastos mantidos a 10 cm apresentaram eficiência de pastejo superior (P < 

0,10) àqueles mantidos a 30 e 40 cm e similar (P > 0,10) àqueles mantidos a 20 cm. 

Não houve diferença (P > 0,10) entre os pastos mantidos a 20, 30 e 40 cm. Como a 

intensidade de desfolhação por folha variou pouco, a variação em eficiência de pastejo 

foi função da variação em freqüência de desfolhação, de forma que folhas de perfilhos 

em pastos mantidos mais altos tiveram um número menor de oportunidades de serem 

desfolhadas durante seu período de vida, contribuindo para perdas por senescência e 

baixo aproveitamento da forragem produzida. CAVALCANTE et al. (2002a) associaram 

a queda em eficiência de pastejo como conseqüência do aumento da altura do pasto 

às maiores perdas por senescência nos pastos mantidos mais altos. Em experimento 

com o capim Mombaça, realizado por HERLING et al. (1998), constatou-se que 

variações na freqüência de desfolhação (caracterizadas por intervalos pré-

determinados entre pastejos) afetaram a eficiência de pastejo através do efeito que 

resultaram sobre as perdas de forragem. Nesse estudo, os pastos foram submetidos a 

dois intervalos entre desfolhações pré-determinados de 35 e 42 dias, correspondentes 

a freqüências de desfolhação de 0,028 e 0,024 evento/dia, respectivamente. Nos 

pastos submetidos à menor freqüência de desfolhação (maior período de descanso) as 

perdas por senescência foram muito superiores e as perdas no chão pouco inferiores 

às verificadas para os pastos submetidos à maior freqüência. No computo geral, as 

perdas oriundas dos pastos mantidos sob a menor freqüência de pastejo foram 

maiores reduzindo, dessa forma, a utilização da forragem produzida e, 

consequentemente, a eficiência de pastejo. BIRCHAM & HODGSON (1983), em 

trabalho clássico com azevém perene, demonstraram que pastos mantidos mais baixos 

requerem regimes de desfolhação caracterizados por maior freqüência e intensidade 
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de desfolhação e, por essa razão, acabam por ter maior eficiência de utilização da 

forragem produzida pela redução nas perdas por senescência e morte de tecidos.  
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Figura 36 - Eficiência de pastejo em pastos de capim Marandu mantidos em quatro 

alturas de dossel forrageiro, de novembro de 2001 a fevereiro de 2002. 
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Figura 37 - Eficiência de pastejo em pastos de capim Marandu, de novembro de 2001 a 

fevereiro de 2002. 
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O maior valor de eficiência foi registrado em janeiro de 2002 (P < 0,10), não 

tendo sido notadas diferenças entre os demais meses (P > 0,10) (Figura 37). LOPES et 

al. (2002), estudando o capim Elefante cultivar Mineiro, observaram que ocorreu 

variação nas perdas de forragem conforme a época do ano, sendo essas 6,75 vezes 

maiores no período de fevereiro a maio que no de junho a setembro. Já TORALES et 

al. (2000), em seu estudo com Paspalum dilatatum (Poir.), verificaram oscilações na 

eficiência de utilização do pasto conforme a época do ano associando-as a variações 

na freqüência de desfolhação, exceto para o inverno, época em que essa associação 

não foi significativa. 

No presente estudo, as causas da maior eficiência de pastejo durante o mês de 

janeiro de 2002 parecem ter derivado de uma combinação de fatores favoráveis: alta 

freqüência e intensidade de desfolhação e elevada longevidade de folhas. Isso tudo 

resultou na possibilidade de adotar uma elevada carga animal no período que, 

inflacionada pela necessidade de maior tempo de permanência dos animais nas 

parcelas para coleta de dados de outras avaliações concomitantes, originou uma maior 

eficiência de pastejo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pastos mantidos a altura de 10 cm, em virtude da melhor qualidade e 

quantidade de luz a que foram expostos, apresentaram os maiores valores de taxa de 

aparecimento de folhas e, consequentemente, os menores de filocrono. Para as 

demais alturas, o efeito de auto-sombreamento acabou por nivelar a TAF e o filocrono 

num mesmo patamar.  

A mudança de estadio fisiológico da planta (vegetativo para reprodutivo) foi a 

principal responsável pela oscilação negativa nos valores de TAF e positivas no 

filocrono relacionadas aos meses de avaliação estudados (novembro de 2001 a 

fevereiro de 2002). 

A longevidade de folhas acompanhou as oscilações de filocrono, uma vez que o 

número de folhas vivas por perfilho permaneceu relativamente constante. Nos pastos 

mais baixos (10 cm), foi constatado, ainda, o efeito da maior freqüência e intensidade 

de desfolhação sobre a longevidade das folhas que, muitas vezes, foram consumidas 

completamente antes do final de seu ciclo de vida. 

 A freqüência e intensidade de desfolhação responderam às variações em altura 

de dossel forrageiro, sendo maiores em pastos mais baixos que nos mais altos. A 

elevação na freqüência surge da necessidade dos animais em compensar a menor 

massa de forragem em pastos mais baixos através do pastejo diário de uma maior 

área, voltando a pastejar o mesmo ponto em espaço menor de tempo. A limitação 

física dos bovinos em apreender a forragem em pastos muito baixos, obriga-os a 

colher as plantas de forma mais severa, inserindo no bocado não apenas parte do 

limbo foliar, mas toda a lâmina e, inclusive, outras estruturas da planta como hastes e 

material morto, elevando a intensidade de desfolhação.  

A relação linear entre capacidade de suporte do pasto e freqüência de 

desfolhação foi marcante, e derivada de características morfogênicas como a maior 
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TAF e, principalmente, aquelas impostas pelo protocolo de manejo adotado no período 

experimental. 

Folhas senescentes apresentaram intensidade de desfolhação pouco menor 

que os demais tipos de folhas. Entretanto, a grande diferença no padrão de 

desfolhação foi conseqüência da reduzida freqüência com que esse tipo de folha era 

pastejada (3 vezes menos que as outras) e, em geral, de forma acidental misturada às 

folhas maduras e em expansão. A menor desfolhação das folhas em expansão em 

relação às folhas maduras, deveu-se ao curto tempo em que permanecem nessa 

categoria, mudando de “status” rapidamente. 

 A combinação de elevada freqüência e intensidade de desfolhação levou a um 

maior aproveitamento da forragem produzida nos pastos mantidos em menores alturas, 

ou seja, elevou a eficiência de pastejo. Nos pastos mais altos, a menor freqüência de 

desfolhação acabou por elevar as perdas por senescência de tecidos e, com isso, 

reduzir a eficiência de pastejo. 



 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

 As características morfogênicas e os padrões de desfolhação do capim 

Marandu apresentaram comportamento semelhante ao observado para outras plantas 

forrageiras de clima temperado e tropical. 

 

O estádio fisiológico das plantas influenciou as características morfogênicas, 

exceção feita apenas ao número de folhas vivas por perfilho.  

 

A altura do dossel forrageiro influencia as características morfogênicas e os 

padrões de desfolhação de uma pastagem servindo, portanto, como referência prática 

para definição de estratégias e metas de manejo de plantas forrageiras ao longo do 

ano. 

 

 As metas de condição de pasto (altura) precisam ser relacionadas a objetivos 

específicos de desempenho e espécie/categoria animal sendo utilizada. 

 

 A taxa de lotação possui efeito determinante sobre a eficiência de utilização da 

forragem produzida mas, no entanto, deve ser conseqüência da manutenção de metas 

pré-estabelecidas e planejadas de condições de pasto e não referência ou 

caracterizador de estratégias de manejo do pastejo utilizadas. 
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