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RESUMO 

 

Após a estabilização da economia na década de 1990, o cenário que vem se 

consolidando indica claramente o estabelecimento de mercados livres e competitivos, o 

que conseqüentemente, exige setores eficientes nas diversas atividades. Nesse contexto, 

a demanda por tecnologia tende a aumentar e, apesar da intensificação, a utilização de 

pastagens como principal componente da dieta dos rebanhos de animais ruminantes 

deverá ter o seu lugar de destaque, por ser esta a forma mais econômica de fornecer 

alimento aos animais. Desse modo espécies de alto potencial forrageiro como a alfafa 

(Medicago sativa L.), podem ser opções para melhorar a produtividade de forragem e o 

desempenho animal, pois associam elevada produção com alto valor nutritivo. De março 

de 2001 a fevereiro de 2002, foi estudado o efeito do método de pastejo sob o acúmulo 

de forragem total (AFT), o índice de área foliar (IAF), a interceptação luminosa (IL), e 

os determinantes morfofisiológicos da persistência de cinco genótipos de alfafa num 

Kandiudalfic Eutrudox. Um experimento do tipo “mob-grazing” foi realizado em área 

do Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP, em Piracicaba, SP. O delineamento 

experimental foi o de blocos completos casualizados, com parcelas subdivididas (split-
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plot), com 10 tratamentos e 6 repetições, totalizando 60 unidades experimentais. Nas 

parcelas foram alocados o fator de tratamento relativo ao método de pastejo (“lotação 

contínua”, simulada por desfolhas semanais, e “lotação rotacionada” com desfolha a 

cada 4 semanas na primavera-verão e a cada 6 semanas no outono-inverno). Nas sub-

parcelas foram alocados os cinco genótipos de alfafa com diferentes aptidões 

agronômicas em termos de dormência, adaptação local e tolerância ao pastejo (ABT-

805, Alfagraze, Crioula, CUF-101 e Pioneer 5432), submetidos a 295 dias de pastejo e 

sob irrigação. ABT-805 foi o cultivar mais produtivo sob lotação contínua (26,6 Mg MS 

ha-1ano-1) e no pastejo rotacionado (18 Mg MS ha-1ano-1) e quem teve o maior IAF 

médio (2,1) e o máximo valor de IL médio (53%) ao longo do experimento, sob pastejo 

rotacionado. Alfagraze, apesar de ser um dos menos produtivos no pastejo rotacionado 

(13,3 Mg MS ha-1ano-1) foi semelhante em produção com o ABT-805, no pastejo com 

lotação contínua (26,3 Mg MS ha-1ano-1), com um IL médio de 47% e valores médios de 

IAF de 1,1 e 1,8 para o pastejo com lotação contínua e rotacionado, respectivamente. 

Pioneer 5432, situou-se numa condição intermediária, com um IL médio de 49%, 

produção total de forragem de 24,3 e 15,3 Mg MS ha-1ano-1 e valores médios de IAF 

(0.98 e 1,76) para a lotação contínua e rotacionada, respectivamente. O cultivar com 

melhor persistência, sob lotação contínua foi o Alfagraze com 26% de sobrevivência, 

enquanto sob lotação rotacionada foi o ABT-805 com 44,9%. Dos cultivares dormentes 

não adaptados ao pastejo, CUF-101 foi o que revelou menor persistência. Duzentos e 

dez dias após o inicio do pastejo, sob lotação contínua, havia somente 9,6% de alfafa na 

massa de forragem pré-pastejo, indicando nessa data o que aconteceria com o estande de 

plantas ao final do experimento. Trezentos e vinte e cinco dias após o início do pastejo, 

Alfagraze, ABT-805 e Pioneer 5432 apresentaram valores médios de teores e estoques 

de CNE em raízes e coroas, em torno de 221 e 112,9 g kg-1 MO e de 406 e 210,7 g m-2, 

respectivamente. Sob lotação contínua, os estoques de CNE sofreram drástica redução 

nas raízes (79,8%) e coroas (84,7%) de alfafa, e em torno de 46 e 59%, respectivamente 

quando foi sob lotação rotacionada. Cultivares tolerantes ao pastejo tiveram valores 

médios de teores e estoques de nitrogênio total, nas raízes e coroas, em torno de 168,9 e 

231,2 g kg-1 MO e de 331,6 e 326,9 g m-2, respectivamente. ABT-805 e Alfagraze 
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parecem ser produtivas e moderadamente adaptadas ao pastejo nas latitudes tropicais do 

Brasil Central, mas o seu uso bem sucedido dependerá das condições climáticas e do 

método do manejo do pastejo. 
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SUMMARY 

 

With the stabilization of the Brazilian economy in the 1990s, the establishment of 

competitive free markets has pushed most activities toward the need for 

professionalization and increased efficiency. The demand for technology is growing and 

despite the ever rising intensification in the livestock industry, it is likely that grazed 

forages will continue to be main component of ruminant diets and key to the system as a 

whole, as it represents a low-cost feeding alternative. The adoption and the efficient 

utilization of forage species with both high yield potential and high nutritive value, such 

as alfalfa (Medicago sativa L.) may enhance animal performance and productivity.  

From March 2001 through February 2002, the impact of grazing method was studied on 

plots of five alfalfa genotypes on a Kandiudalfic Eutrudox in Piracicaba, SP. Responses 

measured included total and seasonal herbage accumulation, leaf area index (LAI), light 

interception by the canopy (LI), plant survival, weed encroachment, stand counts and 

reserve status (concentrations and pools of total non-structural carbohydrates, TNC, and 

nitrogen, N) in plant roots and crowns. An irrigated mob-grazing study was conducted in 



 xii 

a randomized complete block design with six replications and a split-plot arrangement. 

Treatments included all possible combinations among two grazing methods as whole 

plot factor (continuous stocking, simulated by weekly grazing of plots year-round; and 

rotational stocking, simulated by grazing plots every four weeks during the "wet/wam" 

season and every six weeks during the "dry/cool" season; plots were grazed down to 7 

cm each time) and five alfalfa genotypes (sub-plot factors), represented by commercial 

cultivars with varying agronomic characteristics regarding dormancy class, origin, and 

grazing tolerance (ABT-805, Alfagraze, Crioula, CUF-101, and Pioneer 5432). Plots 

were grazed for 295 days. ABT-805 was the highest yielding genotype both under 

continuous (26.6 Mg DM ha-1 yr-1) and rotational (18 Mg DM ha-1 yr-1) stocking. It also 

had the highest mean LAI (2.1) and mean LI (53%) throughout the experikental period 

under rotational stocking. Alfagraze, although among the lowest yielding genotypes 

under rotational stocking (13.3 Mg DM ha-1 yr-1) sustained similar total forage 

accumulation to that of ABT-805 under continuous stocking (26.3 Mg DM ha-1 yr-1), 

with a mean 47% LI and mean LAI between 1.1 and 1.8 for continuous and rotational 

stocking, respectively. Pioneer 5432 responded with a mean 49% LI, total seasonal 

herbage accumulation of 24.3 and 15.3 Mg DM ha-1 yr-1 and mean LAI of 0.98 and 1.76 

under continuous and rotational stocking, respectively. Genotype performance was 

variable regarding the final stand counts, plant survival, percent alfalfa in pregraze 

forage mass, and in the concentration and pool of total non-structural carbohydrates 

(TNC) and total nitrogen (N) in roots and crowns of alfalfa plants. Crioula and CUF-101 

did not survive through the end of the trial, under either grazing method. Alfagraze 

showed the highest persistence under continuous stocking, with stand counts falling 

from 245.7 to 63.9 plants m-2 (26% survival). Under rotational stocking, ABT-805 had 

the highest persistence, with plot stands declining from 250 to 112.3 plants m-2, a 44,9% 

survival rate. Among the dormant, non grazing tolerant cultivars, CUF-101 showed the 

poorest persistence. Two hundred and ten days after initiation of grazing, there was a 

mean 9.6% alfalfa in the total pregraze forage mass, a harbinger of the general 

degradation of the plot stands which materialized at the end of the experimental period. 

Three hundred twenty five days after the trial started, Alfagraze, ABT-805 and Pioneer 
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5432 stored TNC, in roots and crowns, respectively, with concentrations of 221 and 

112.9 g kg-1 OM and pools of 406 and 210,7 g m-2, respectively. Mean TNC pools were 

reduced by 79.8% in roots and by 84.7% in plant crowns when plots were under 

continuous stocking and by 46 and 59%, respectively, under rotational stocking. Grazing 

tolerant cultivars accumulated N reserves in roots (168.9 g kg-1 OM, for pools of 331.6 g 

m-2) and crowns (231.2 g kg-1 OM, for pools of 326.9 g m-2). ABT-805 and Alfagraze 

seem to be productive and moderately adapted to grazing in the tropical latitudes of 

central Brazil, but their successful use will depend on climate and choice of grazing 

management method. 



 

 

 

 

 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

As condições edafoclimáticas do Brasil permitem que a bovinocultura seja 

desenvolvida em todo seu território, com significativa importância no contexto sócio-

econômico do país. Após a estabilização da economia na década de 1990, o cenário que 

vem se consolidando indica, claramente, o estabelecimento de mercados livres e 

competitivos, o que consequentemente, exige setores eficientes nas diversas atividades. 

O custo da terra e de insumos e as variadas alternativas oferecidas para o uso do solo, 

exigem níveis elevados de produtividade em pastagens para serem competitivos com 

outras explorações, com as maiores reduções possíveis nos custos de produção. Nesse 

sentido, as pastagens devem ser a principal fonte de alimentação dos rebanhos de 

ruminantes em virtude do seu baixo custo (Zimmer & Euclides Filho, 1997). 

O Brasil apresenta condições favoráveis à exploração de sistemas de produção 

animal que utilizam pastagens. Apesar disso, a baixa produtividade das pastagens 

tropicais durante o “inverno” no Brasil Central é uma das causas que mais contribui para 

a baixa produtividade dos rebanhos, sendo responsável pela redução na capacidade de 

suporte dos pastos, queda acentuada na produção leiteira e perda de peso dos animais de 

corte (De Assis, 1997; Zimmer & Euclides Filho, 1997; Euclides & Euclides Filho, 

2001; Hodgson & Da Silva, 2002). Essa estacionalidade de produção de plantas 

forrageiras, todavia, não é particularidade do Brasil. Vários são os países que apresentam 

problemas quanto à distribuição de produção de forragem, devido principalmente à 

ocorrência de baixas temperaturas durante parte do ano, limitando o crescimento de 

plantas forrageiras e, consequentemente, determinando um período restrito para 

produção de alimentos. Nesses países, o efeito do clima na produção de forragem obriga 

melhorar a utilização dos recursos disponíveis, altos investimentos na pesquisa e 
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tecnologia, e técnicas de produção para a obtenção de uma exploração pecuária 

eficiente. 

Devido ao seu potencial de produção de forragem e a sua adaptação a diversas 

condições ambientais, a alfafa (Medicago sativa L.) transformou-se numa das espécies 

de maior importância mundial, sendo considerada a “rainha das forrageiras” devido a 

suas características agronômicas e qualitativa da forragem. Como toda leguminosa, a 

alfafa tem a capacidade de fixar nitrogênio através da simbiose com bactérias 

pertencentes ao gênero Rhizobium. Essa fixação biológica de nitrogênio atmosférico,  

confere economicidade ao sistema da pastagem, que se beneficia com a incorporação 

desse nutriente, gerando uma redução potencial de custos que servirá de subsídio para o 

próximo período agrícola. Outra vantagem da fixação do nitrogênio é a redução do 

impacto ambiental causado pelo uso inadequado de fertilizantes nitrogenados.   

A alfafa é utilizada tanto para pastejo como nas diversas formas em que sua 

forragem pode ser colhida e conservada. Os métodos mais utilizados são a pré-secagem, 

a fenação e a ensilagem. O valor da alfafa reside em sua alta produtividade de forragem, 

elevado teor de proteína, alta digestibilidade e elevado potencial de consumo pelos 

animais. Além disso, sua forragem contém alto teor de vitaminas A, E e K e seus 

precursores e a maioria dos minerais requeridos pelos animais de leite e corte, 

especialmente cálcio, potássio, magnésio e fósforo (Bolland, 1994; Comerón, 1994; 

Castillo & Gallardo, 1995; Juan et al.,1995; Botrel et al., 2001). 

No Brasil, a alfafa é utilizada quase que exclusivamente para fenação sendo a 

prática de pastejo praticamente desconhecida (Vilela, 1994; Saibro et al., 1998; Botrel et 

al., 2000; Oliveira, et al., 2001; Ruggieri et al., 2001b). A utilização de alfafa para 

pastejo é uma prática prática bem mais conhecida em países como Argentina, Canadá, 

Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, França, Espanha e Itália (Smith & Bouton, 

1993; Romero et al., 1995b; Bouton & Gates, 2000; Singh et al., 2000, Bellotti, 2001; 

Castillo et al., 2001).  

As gramíneas tropicais, no Brasil, respondem por quase 100% da alimentação 

dos bovinos, seja em sistemas extensivos ou intensivos de exploração de pastagens. A 

incorporação de alfafa para pastejo pode vir a complementar os sistemas de produção 
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animal justamente no momento de maior necessidade, nos meses de seca quando a 

temperatura, fotoperíodo e umidade são insuficientes para manter os níveis desejados 

nas regiões Sul e Centro sul do país. Uma outra opção de uso de alfafa seria como 

alternativa de suplementação protéica e como forragem de alta qualidade para categorias 

animais que têm alta exigência (animais em crescimento, vacas leiteras de alta produção, 

etc.). A idéia de incorporar alfafa pastejada aos sistemas de produção animal, apresenta 

dificuldades tais como a falta de material adaptado às condições locais e a carência de 

estudos de alfafa sob pastejo nas regiões tropical e subtropical. 

A escassez de informações sobre pastejo de alfafa no Brasil (Costa et al., 1987; 

Costa & Saibro, 1994; Vilela, 1994;  Botrel et al., 2000; Oliveira et al., 2001) contrasta 

com o grande número de trabalhos desenvolvidos em outros países. Dadas as 

características próprias de cada país, a seleção de um cultivar ou a forma como se 

conduz o pastejo de alfafa dentro do sistema é muito variada. Existe a necessidade de 

pesquisa com as novas introduções de cultivares de alfafa quanto à capacidade produtiva 

e adaptação às condições edafoclimáticas do Brasil Central, quando submetidas a 

pastejo. O objetivo geral desta pesquisa foi identificar os indicadores de produtividade e 

persistência de genótipos de alfafa de aptidões contrastantes, em resposta ao método de 

pastejo, tentando assim estabelecer relações causa-efeito que sirvam tanto de guia para o 

manejo dessa espécie sob pastejo, como para subsidiar os programas de melhoramento 

genético e seleção. Os objetivos específicos foram: 

i) caracterizar o desempenho produtivo de cinco genótipos de alfafa sob pastejo com 

diferentes aptidões, adaptações e graus de dormência numa condição tropical sob pastejo 

e irrigação. 

ii) estabelecer relações causa-efeito entre as características agronômicas de 

produtividade e persistência sob pastejo e os parâmetros morfo-fisiológicos 

normalmente associados a essas características. 

iii) determinar o potencial forrageiro para uso sob pastejo, de possíveis combinações 

genótipo-manejo em sistemas intensivos de produção animal nos trópicos. 

 



 

 

 

 

 

 
2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Origem e distribuição da alfafa no mundo 

 

A alfafa (Medicago sativa, L.) é uma leguminosa forrageira perene originária 

do Sudoeste de Ásia, (Irã, Turquia, Síria, Iraque e Afeganistão). As referências mais 

antigas sobre a alfafa procedem da Turquia (1300 a.C.) e Babilônia (atual Iraque e Irã) 

700 a.C e especula-se que o tráfego marítimo, altamente desenvolvido desde 4000 a.C., 

pode ter contribuído para facilitar sua difusão para outras regiões. No século IV a.C., 

Teófrates e Aristóteles descreveram com detalhes a introdução da espécie na Grécia 

pelos exércitos. O imperador chinês Chu mandou uma expedição ao atual 

Turcomenistão, no ano 126 a.C. para obter cavalos árabes e seus enviados começaram a 

colecionar sementes de alfafa. Em anos subsequentes a alfafa distribuiu-se pelo norte da 

China (Hendry, 1923; Michaud et al., 1988; Hijano & Basigalup, 1995). 

A alfafa foi levada da Grécia para a Itália pelos romanos acompanhando as 

grandes conquistas na história antiga, sendo cultivada para alimentação dos cavalos dos 

exércitos em cada local dominado, de onde se difundiu pela Europa e pelas Américas. 

No inicio da Era Cristã a alfafa já estava distribuída em grande parte do mundo. Na 

Espanha foram feitas duas introduções, a primeira realizada pelos romanos no primeiro 

século d.C. e a segunda pela invasão dos mouros na Península Ibérica. Essa introdução 

popularizou a utilização do vocábulo árabe alfalfa com preferencia ao utilizado pelos 

romanos medica (Hijano & Basigalup, 1995). 

Com a queda do Império Romano, o cultivo da alfafa praticamente desapareceu 

da Europa, sendo reintroduzido no século XVI na Itália através da Espanha e daí 

disseminando-se para todos os continentes (Michaud et al., 1988). Em 1519 chegou ao 
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México e foi levada ao Peru e ao Chile pela via do Pacífico e daí pela via terrestre à 

Argentina, difundindo-se rapidamente por todo o território (Tome, 1947; Hijano & 

Basigalup, 1995). 

Nos EUA a alfafa foi introduzida pelos missionários através do México até o 

Texas, Arizona, Novo México e Califórnia, mas o principal ingresso do denominado 

“trevo chileno” foi na época da febre do ouro na Califórnia em meados do século XIX. 

Apesar disso, os colonizadores da Nova Inglaterra já tinham levado a alfafa à costa leste 

da América do Norte, com o nome de lucerne, cerca de 100 anos antes que a 

denominada alfalfa fosse difundida no sudoeste dos EUA (Michaud et al., 1988). Na 

Austrália e na Nova Zelândia a cultura da alfafa iniciou-se no século XVIII, enquanto 

que na África do Sul foi introduzida em meados do século XX com sementes originárias 

da França (Bolton et al., 1972). Saibro (1985) relatou que no Brasil, os primeiros 

registros de cultivo de alfafa aparecem em torno de 1850 por imigrantes vindos da 

Europa ou através da Argentina e Uruguai. Nuernberg et al. (1990) especularam que o 

Estado do Rio Grande do Sul talvez tinha sido o primeiro a cultivar essa espécie no país, 

sendo depois difundida para os demais Estados, especialmente Santa Catarina e Paraná. 

Tradicionalmente, as áreas produtoras de alfafa localizam-se no Rio Grande do 

Sul (Vale do Caí e Missões) e Paraná (Bandeirantes e Santo Antônio da Platina), 

havendo também áreas produtoras em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 

Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Bahia e Alagoas, 

importando sementes da Argentina, Chile, França, Alemanha, EUA, Itália, Singapura, 

Taiwan, Canadá e Coréia do Sul (Haddad & Domingues, 1993; Haddad & Castro, 1999). 

A superfície cultivada com alfafa em todo o mundo é difícil de ser estimada em 

função da falta de informações atualizadas dos países produtores, com estimativa 

aproximada em torno de 32 milhões de hectares. No hemisfério norte o principal país 

produtor são os EUA com 12 milhões de hectares sendo 37,5% nos estados de 

Wisconsin, Dakota Norte, Dakota Sul e Minnesota com cerca de 800 mil hectares em 

cada um deles, 25% no oeste, 10% nordeste e 8% no sudeste. Outros países produtores 

são a Antiga União Soviética com 3,3 milhões de hectares, Canadá com 2,5 milhões de 

hectares, China com 1,3 milhões de hectares, Austrália com 933 mil hectares e Itália 
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com 800 mil hectares (Melton et al., 1988; Michaud et al., 1988; Barnes & Sheaffer, 

1995; Bouton, 2001; Irwin et al., 2001). O segundo país produtor em área cultivada é a 

Argentina com 6 milhões de hectares sendo que cerca de 85% dessa área localiza-se na 

Região Pampeana das quais 38% são estabelecidas como estandes puros e 62% em 

consorciação com gramíneas temperadas (Festuca arundinacea Schreb, Bromus 

catharticus Vahl, Dactylis glomerata L., Phalaris aquatica L., etc.) (Basigalup, 2000a). 

Na América do Norte, a utilização de alfafa consorciada nas pastagenstem tem sido 

intensificada, e sua incorporação nos sistemas de produção animal, está aumentando 

(Smith & Singh, 2000).  

No Brasil, estima-se em torno de 30 mil hectares distribuídos entre Rio Grande 

do Sul (80%), Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mina Gerais (Basigalup, 2000a; 

Dall’Agnol & Scheffer-Basso, 2000). Segundo Paim (1994), os maiores problemas para 

a expansão da alfafa no Brasil são a falta de conhecimento sobre Medicago spp., 

fertilidade baixa dos solos, manejo inadequado, necessidade de irrigação em áreas com 

problemas de seca, pouca produção de sementes e falta de materiais adaptados às 

diferentes regiões. 

Na Argentina o trabalho de seleção e teste de cultivares de alfafa vem sendo 

conduzido pelo INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuária) desde 1971. O 

programa do INTA intitulado “Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Alfalfa” foi 

organizado pela Estación Experimental Agropecuária (EEA) Anguil, La Pampa, e a 

partir de 1990 incorporou-se a EEA Manfredi, Córdoba, coordenando até hoje a rede e 

organizando um comitê para a seleção dos materiais que integram cada ensaio. Os 

ensaios têm duração de 4 anos e uma vez iniciada a dinâmica de avaliação, a cada dois 

anos são eliminados os ensaios de 4 anos de idade e é estabelecido um novo. Os 

resultados são informados anualmente através da publicação “Avances en alfalfa”. 

Desde o início do “Programa Alfalfa” do INTA, vêm sendo avaliados cerca de 200 

genótipos de alfafa sob corte e 100 sob pastejo (Hijano & Basigalup, 1995; Rossanigo et 

al., 1995). 

No Brasil, o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite (CNPGL) da 

EMBRAPA, coordena há oito anos um programa de identificação de cultivares 
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promissores conhecido como RENACAL (Rede Nacional de Avaliação de Cultivares de 

Alfafa), onde são avaliados cultivares de alfafa em relação ao cultivar Crioula, 

considerado como o material mais promissor. O trabalho tem caráter permanente e visa 

o estudo das introduções sob variadas condições climáticas do Brasil (Botrel & Alvim, 

1994; Oliveira, 2001; Ruggieri et al., 2001a). 

 

2.2 A alfafa como recurso forrageiro  

 

A alfafa é uma leguminosa forrageira perene, capaz de produzir por vários anos, 

desde que sob condições climáticas, edáficas e de manejo adequadas. O hábito de 

crescimento é geralmente ereto podendo atingir até um metro de altura. Possui folhas 

trifolioladas, com o peciólulo intermediário mais comprido que os laterais. Os folíolos 

têm forma variável, arredondada, ovalada ou lanceolada, glabros, com bordas superiores 

ligeiramente serrilhadas (Burkart, 1952). O sistema radicular é pivotante, com raiz 

principal profunda e coroa posicionada na região superficial do solo. Essa coroa e as 

raízes são de extrema importância no processo fisiológico de crescimento de alfafa, uma 

vez que são locais de armazenamento de reservas orgânicas. É uma das poucas culturas 

cosmopolitas, sendo capaz de sobreviver desde temperaturas abaixo de -25ºC até acima 

de 50ºC (Barnes & Scheaffer, 1995). 

A espécie é polimórfica, com formas diplóides e tetraplóides, sendo o número 

básico de cromosomos x=8, o padrão para as espécies perenes. Adapta-se a uma grande 

diversidade de condições ambientais devido ao complexo Medicago que é composto por 

quatro subespécis de Medicago sativa: sativa, falcata, glutinosa e coerulea. A 

fecundação é alógama, com mecanismo de autoesterilidade e autoincompatibilidade, 

dependendo de abelhas para a polinização, apresentando heterogeneidade genética 

(Quiros & Baucham, 1988; Basigalup & Hijano, 1995; Dall’Agnol & Scheffer-Basso, 

2000). As subespécies mais utilizadas são a. sativa apresentando alto potencial produtivo 

e flores roxas, largamente utilizada para fenação e ensilagem e a ssp. falcata de flores 

amarelas, crescimento rasteiro, com dormência de outono altamente pronunciada, e 

tolerante às baixas temperaturas (Bouton, 1999). 
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Os primeiros programas de melhoramento genético de alfafa em nível mundial, 

foram desenvolvidos utilizando métodos tradicionais de melhoramento, sendo que os 

esforços iniciais visavam a obtenção de materiais com maior tolerância ao frio e 

resistência a doenças. Mais recentemente o principal objetivo tem sido o 

desenvolvimento de cultivares com resistência combinada às principais pragas e 

doenças, maior persistência e elevado potencial de produção de forragem. Atualmente, 

tem-se programas de pesquisa direcionados à obtenção de cultivares com maior 

tolerância ao alumínio e menor risco de timpanismo, destacando-se os esforços na 

obtenção de cultivares tolerantes ao pastejo (Basigalup & Hijano, 1995; Bouton, 1999; 

Bouton & Gates, 2000; Dall’Agnol & Sheffer-Basso, 2000, Spitaleri et al., 2001b). 

Com o avanço dos trabalhos de melhoramento genético, visando obter 

cultivares tolerantes ao pastejo, o hábito de crescimento da alfafa foi sendo modificado. 

A alfafa “tipo-feno” possui hábito ereto, com elevada produção de forragem. Os 

primeiros cultivares “tipo-pastejo” apresentavam hábito decumbente e baixo potencial 

de produção de forragem (Smith & Bouton, 1989; Kallenbach, et al., 2002). Segundo 

Smith et al. (1992), o hábito de crescimento mais prostrado pode estar relacionado com a 

maior partição dos fotoassimilados para as raízes levando a uma menor produção de 

forragem. Uma questão levantada com freqüência é se a tolerância ao pastejo é 

conseguida à custa de produtividade da parte aérea. Smith & Bouton (1993) relataram 

que a tolerância ao pastejo era mais uma característica que poderia ser adicionada a 

qualquer germoplasma independentemente da sua dormência e sem perdas de 

produtividade ou de resistência a pragas. Bouton (1999) enfatizou que a tolerância ao 

pastejo conseguida por meio de seleção sob superpastejo é uma característica 

independente e passível de ser conseguida juntamente com alta produtividade.  

Dentre os cultivares existentes no mercado, o Alfagraze foi desenvolvido como 

um cultivar tolerante ao pastejo (Bouton et al., 1991). A seleção das linhagens parentais 

usadas no cruzamento para obtenção do novo material foi feita com base na habilidade 

dessas linhagens de sobreviver a superpastejo sob lotação contínua (Bouton et al., 1991). 

O cultivar revelou ser extremamente persistente sob pastejo, possuindo boa 

produtividade de forragem e de sementes (Smith & Bouton, 1989; Smith et al., 1989; 
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Smith & Bouton, 1993;  Brummer & Moore, 2000; Spitaleri et al., 2001a). Embora o 

superpastejo não seja uma prática de manejo recomendada para a alfafa, duas foram as 

razões para a utilização desse método no programa de seleção. Primeiro, o superpastejo 

submete todas as plantas ao estresse do pastejo (desfolha, pisoteio, dejeções, etc.), sendo 

o mesmo princípio que aquele utilizado pelos melhoristas na seleção para resistência a 

pragas. A segunda razão foi que pode haver casos onde o planejamento inadequado ou a 

necessidade de superutilizar a forragem em algum momento da vida do estande de 

alfafa, tornam importante que o cultivar seja capaz de sobreviver a esse período de 

estresse a que for submetido (Bouton, 1999). 

A alfafa pode ser cultivada para fins de conservação (feno, silagem, pré-

secado), corte ou pastejo, sendo a conservação recomendável para armazenar a forragem 

produzida durante sua fase mais produtiva. No passado, a produção e conservação da 

forragem era considerada como um “seguro” contra possíveis  emergências que 

pudessem diminuir a produção de forragem, tais como períodos prolongados de seca, 

alagamento, temperaturas extremas, ataque de pragas e doenças. Atualmente, nos 

sistemas de produção animal, a forragem conservada de elevada qualidade é considerada 

vital, para aumentar a produtividade animal através da taxa de lotação e desempenho 

elevados. 

A principal forma de conservação de alfafa é a fenação. Nos EUA somente 20% 

são conservados sob a forma de silagem e pré-secado (haylage), enquanto 80% sob a 

forma de feno, dos quais 55% são em fardos retangulares e 25% na forma de rolo. Na 

Argentina as proporções são semelhantes, mas quando são utilizadas pastagem 

consorciadas para fenação a forma de fardo que predomina é o rolo (85%) sob a forma 

retangular (15%). Menores proporções são utilizadas sob a forma de silagem e pré-

secado, o que, no entanto é uma prática corrente em outros países, especialmente 

naqueles cujas condições climáticas dificultam a fenação (Juan et al., 1995). No Brasil, a 

forma de conservação predominante é a fenação, sendo a produção de silagem de alfafa 

ainda não muito comum, embora seja possível desde que se atendam certos requisitos 

como o emurchecimento (Monteiro et al., 1998). 
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Menor sucesso tem sido conseguido nas pesquisas direcionadas para 

desenvolver germoplasma de alfafa resistente à acidez do solo e ao alumínio, devido à 

alta exigência da alfafa em relação ao pH aliada à sua baixa tolerância ao alumínio 

(Dall’Agnol et al., 1996; Bouton, 1999; Dall’Agnol et al., 2000; Singh et al., 2000; 

Barone et al., 2002; Rosellini et al., 2002; Sledge et al., 2002). No Brasil, a maior 

disponibilidade de sementes é de alfafa Crioula. O cultivar foi obtido principalmente por 

um processo de seleção da natureza, representando uma população adaptada às 

condições de cultivo vigentes no Rio Grande do Sul. Existem outros materiais que vem 

sendo testados em ensaios de competição pela RENACAL, com produções similares 

mas que no entanto tem apresentado problemas de baixa persistência (Dall’Agnol & 

Sheffer-Basso, 2000; Oliveira, 2001; Ruggieri et al., 2001a; Ruggieri et al., 2001b). 

A alfafa apresenta elevada variabilidade em suas características morfológicas, e 

devido a isso, várias são as classificações que tentam diferenciar os tipos existentes. 

Algumas baseiam-se na cor das flores, enquanto outras enfatizam a resistência às baixas 

temperaturas, tipo de crescimento, etc. A classificação utilizada pelos pesquisadores de 

alfafa nos EUA é aplicável em nível mundial e fundamenta-se numa combinação de 

características como resistência às baixas temperaturas, dormência hibernal e 

crescimento outonal (Rossanigo et al., 1995).  

A dormência ou repouso hibernal é a condição onde as atividades fisiológicas 

associadas com o crescimento cessam de maneira reversível (McKenzie et al., 1988). As 

variedades não dormentes continuam crescendo com as baixas temperaturas do inverno  

que as dormentes (Romero, 1988). Utiliza-se uma escala FDC (fall dormency classes), 

onde são listados os cultivares em concordância com o grau de dormência. Antigamente 

essa escala ia de 1 a 9 (CASC, 1991) mas foi subseqüentemente modificada pela 

Universidade da Califórnia denominando-se FDR (fall dormancy rating), sendo 

ampliada a escala, agora de 1 a 11 (Teuber et al., 1998a; Teuber et al. 1998b), indicando 

a preocupação dos melhoristas em explorar a alfafa em condições tropicais. 

 Podem-se estabelecer características contrastantes entre materiais de diferentes 

graus de dormência hibernal. Os cultivares com alto grau de dormência (GD) 1 a 5 ou 

dormência intermédia (GDs 6 e 7), possuem maior tamanho de coroa e número de hastes 
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por planta quando comparados com cultivares sem dormência (GDs 8 a 11). Outra 

diferença diz respeito ao crescimento dos hastes. Cultivares com GDs 8 a 11 apresentam 

hastes eretas e altura aproximada em torno de 70 cm, enquanto os cultivares dormentes 

(GDs 1 a 5), no início do crescimento, apresentam hastes semi-rasteiras e posteriormente 

hábito ereto atingindo alturas aproximadas de 85 a 90 cm. Outra característica que os 

diferencia mesmo quando a produção total anual é semelhante, refere-se à distribuição 

da produção de forragem ao longo do ano. Cultivares com GDs 8 a 11 produzem 

forragem no outono e no inverno de regiões subtropicais enquanto que, cultivares com  

GDs 4 a 6, concentram sua produção de forragem na primavera, sendo mais apropriados 

para conservação de forragem, e utilizados principalmente em países de clima 

temperado onde os invernos são rigorosos (Rossanigo et al., 1995). Na Tabela 1 é dado 

um exemplo das características e aptidões de 5 cultivares de importância econômica.  

A alfafa possui grande versatilidade, podendo crescer em regiões semi-áridas 

até úmidas, mas é exigente em solos profundos, permeáveis, bem drenados e férteis. 

Morfologicamente adaptada para resistir deficiências hídricas prolongadas, suas raízes 

podem penetrar no perfil do solo num período curto de tempo, podendo no segundo ano 

de estabelecida absorver água a mais de dois metros de profundidade. A alfafa tolera a 

seca mas é muito sensível à falta de oxigenação radicular, em condições de alagamento. 

A magnitude dos danos nesse aspecto depende do estado fisiológico da planta e da 

temperatura ambiente. Um alagamento por 36 horas em estado de plântula com 

temperaturas superiores a 30ºC é letal. As plantas adultas em temperaturas mais amenas 

são capazes de resistir melhor às condições de alagamento (Romero et al., 1995b). 

Thompson & Fick (1981), observaram em ambiente alagado sintomas fisiológicos de 

paralisação do crescimento, amarelecimento e queda de folhas a partir da base chegando 

até a morte e apodrecimento da raiz principal. 

 
 

 



 

 

12 

Tabela 1. Características de cinco cultivares de alfafa de importância econômica.  

 
    RESISTÊNCIA/TOLERÂNCIA A PRAGAS E DOENÇAS  

 

Cultivar 

 

Origem 

 

GD* 

 

Utilização 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Referências 

 

ABT -805 

 

 

EUA 

(1996) 

 

8 

Pastejo; feno 

Silagem 

 

R 

 

- 

 

- 

 

AR 

 

R 

 

MR 

 

MR 

 

MR 

 

AR 

 

MR 

 

(Bouton et al., 1997) 

(NAAIC, 2002) 

 

Alfagraze 

 

EUA 

(1990) 

 

2 

Pastejo; feno 

silagem 

 

S 

 

- 

 

S 

 

R 

 

PR 

 

S 

 

MR 

 

MR 

 

- 

 

 

- 

 

 

(Bouton et al., 1991) 

(NAAIC, 2002) 

 
 
Crioula 

 
 
Brasil 

 
 
9 

 
 
Feno 

Incidência de antracnose (Colletotrichum trifolii Bain &Essary); cercosporiose 
(Cercospora medicaginis Ellis & Everth); ferrugem (Uromyces striatus Schroet). 
Incidência de pulgões, besouros e cupins 
Resistência à antracnose, cercosporiose e ferrugem. R a MR a pulgão verde  
Adaptação a doenças de solo 

 (Viana et al., 1998; Freitas &     
Saibro, 1999) 
(Evangelista & Bueno, 1999) 
(Botrel et al., 2001) 
(Oliveira, 2001) 

 

CUF-101 

 

EUA 

(1997) 

 

9 

Pre-secado  

feno   

silagem 

 

AR 

 

AR 

 

 

AR 

 

- 

 

MR 

 

- 

 

S 

 

- 

 

- 

 

- (Rossanigo et al., 1995) 

(NAAIC, 2002) 

 

Pioneer 

5432 

 

EUA 

(1986) 

 

4 

Pre-secado   

feno; picado- 

cortado 

 

 

- 

 

R 

 

- 

 

AR 

 

MR 

 

R 

 

AR 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(Rossanigo et al., 1995) 

(NAAIC, 2002) 

* GD=grau de dormência: GD=1 (totalmente dormente); GD=11 (sem dormência) - (Teuber et al., 1998a; Teuber et al., 1998b). 

1-Pulgão-manchado-da-alfafa: Therioaphis trifolii Monnell f. maculata; 2-Pulgão verde: Acyrthosiphon pissum Harris; 3-Pulgão azul: Acyrthosiphon 
kondoi Shinji; 4 -Fusariose: Fusarium oxysporum Schlecht f. sp medicaginis (Weiner); 5-Fitóftora: Phytophtora megasperma Drechs f sp medicaginis; 
6-Murcha de verticillium: Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier; 7-Murcha bacteriana: Clavibacter michiganense subsp insidiosum;  
8-Antracnose: Colletotrichum trifolii Bain & Essary; 9-Nematóide de raíz: Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood; 10-Nematóide do caule: 
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 
 
AR=altamente resistente (>50%); R=resistente (31-50%); MR=moderadamente resistente (15-30%); PR=pouco resistente (6-14%); S= suscetível (<5%);  
 (Rossanigo et al., 1995; Kallenbach et al., 2002) 12 
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A falta estacional de água parece ser um dos mais importantes fatores 

climáticos, limitando a produção de forragens nos trópicos e subtrópicos (Cooper, 1970). 

Para a alfafa, o manejo da água de irrigação deve ser efetuado de forma cuidadosa em 

todas as fases, tendo em vista que, embora a irrigação seja fundamental para obter altas 

produtividades, a planta não tolera excesso de água no solo, mesmo que temporário 

(Costa et al., 1999). 

Com o aumento da disponibilidade hídrica no solo, após um ciclo de secagem, 

o estado hídrico, expresso pelo potencial da água na planta, recupera-se em 90% dentro 

de 24 horas e a atividade estomática leva de 27 a 32 horas para sua recuperação aos 

níveis anteriores ao estresse (Hall & Larson, 1982). Na alfafa, as necessidades de água 

variam com o clima, o cultivar e a fertilidade do solo, sendo a quantidade máxima diária 

requerida em torno de 1,3 a 15 mm por dia e de 400 a 1900 mm por estação (Barnes & 

Scheaffer, 1995). Botrel et al. (2001) avaliaram o potencial forrageiro de cultivares de 

alfafa em área de influência da Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais e obtiveram as 

maiores produções com o cultivar Crioula (13 Mg ha-1) sendo 34,4% superior à 

produtividade obtida com os outros cultivares (8,5 Mg ha-1), utilizando irrigação por 

aspersão com uma freqüência semanal de irrigação que correspondeu a uma lâmina 

d’água de 30 mm. Cunha (1991), reportou que a eficiência de uso de água no período de 

primavera-verão, para o cultivar Crioula, na região da Depressão Central do Rio Grande 

do Sul variou entre os cortes de 3,71 a 9,59 kg MS ha-1 mm-1, o que corresponderia entre 

0,5 a 1,0 kg MS m-3 de água. 

A produtividade da alfafa aumenta linearmente com o fornecimento de água até 

a capacidade de campo, desde que o solo não apresente impedimento físico e químico, 

excesso de umidade, alumínio livre e pH baixo (Passos, 1994). A ausência de alumínio é 

fundamental para o desenvolvimento da espécie e quanto mais corrigido for o perfil do 

solo, melhor será o desenvolvimento das raízes (Kornelius & Ritchey, 1992). Têm-se 

verificado produções satisfatórias de alfafa com a elevação do pH de 6,0 a 6,5, o que 

parece favorecer a nodulação (Andrew, 1976). 

Aumentos na acidez do solo provocam diminuição no crescimento do sistema 

radicular e na absorção dos nutrientes (Marschnner, 1995). Da mesma forma, a acidez 
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do solo promove a lixiviação de nutrientes como potássio e magnésio para as camadas 

mais profundas do solo. Assim, a calagem torna-se um dos fatores essenciais e 

prioritários quando da implantação de uma alfafal em solos ácidos. Com essa prática 

favorece-se a eliminação de formas tóxicas de alumínio e manganês, o suprimento de 

cálcio e magnésio, e o incremento na atividade microbiana e desenvolvimento das raízes 

(Fontes, 1994). Deve-se procurar elevar o pH (CaCl2) do solo a 6 ou mais, a saturação de 

bases (V %) da ordem mínima de 75 %, o teor mínimo de fósforo na faixa de 20 mg dm-

3 e o teor de potássio acima de 3,0 mmolc dm-3 (Haddad & Castro, 1999). 

A toxidez por alumínio é outro fator de impedimento ao crescimento das 

plantas, reduzindo a elongação e a proliferação do sistema radicular (Rout et al., 2001). 

Bouton (1999) relatou que na Geórgia (EUA), a calagem do subsolo promoveu 

aumentos em torno de 50% na produção de alfafa quando comparado com calagem 

convencional, indicando o desenvolvimento de um sistema radicular mais profundo 

devido à redução da toxidez de alumínio no subsolo. 

A temperatura e a umidade do solo influenciam nos processos biológicos de 

decomposição, afetando a disponibilidade dos nutrientes como nitrogênio, fósforo, 

enxofre e cálcio (Smith, 1971). A fertilidade do solo tem efeito na produção de forragem 

e na manutenção de altas produtividades ao longo do tempo. Existe demanda contínua 

por nutrientes durante todo o ciclo de produção da alfafa, mas a intensidade dessa 

demanda varia em função das condições ambientais e do estado de desenvolvimento da 

planta, sendo mais elevada no início da rebrota, com os tecidos jovens apresentando 

maior concentração de nutrientes (Smith, 1962). Apesar disso, são escassas as 

informações sobre manejo da adubação de alfafa no Brasil, concentrando-se quase que 

exclusivamente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Nuernberg et al., 1990). 

A alfafa responde linearmente ao aumento nos teores de P e K no solo 

(Kornelius & Ritchey, 1992; Sutton & Monteiro, 1997; Rassini & Freitas, 1998; Berg et 

al., 2000; Sarmento et al., 2001). Plantas deficientes em P, apesar de apresentarem 

elevadas reservas orgânicas, foram incapazes de utilizá-las após o corte, demonstrando o 

efeito do P no metabolismo de carboidratos (Li et al., 1998).  
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A disponibilidade de P afeta a distribuição do sistema radicular. Sanderson & 

Jones (1993), relataram que plantas de alfafa em condições de limitação de P, 

apresentavam a maior massa de raízes (80%) nos 20 cm superiores do perfil do solo. No 

entanto, onde havia maior disponibilidade de P as raízes distribuíram-se nos 40 a 50 cm 

superiores, embora o P aplicado tenha se acumulado nos primeiros 7,5 cm do perfil. Em 

virtude da baixa mobilidade do P no solo, a colocação do adubo fosfatado junto à 

semente é fundamental para obtenção de estandes de plantas e crescimento inicial 

adequados, recomendando-se a colocação das sementes e adubo em compartimentos 

separados a fim de evitar o contato direto entre ambos. A adubação de reposição de P 

deve ser feita no início da primavera (Werner, 1986; Cihacek, 1994; Fontes, 1994).  

O K é outro nutriente importante para a cultura da alfafa, pois tem ação 

fundamental no metabolismo, com efeito direto na fotossíntese (Marschner, 1995) e 

participa na translocação dos carboidratos sintetizados, além de ser um ativador 

enzimático (Epstein, 1975). A deficiência de K na alfafa, além de afetar o crescimento 

da planta em si, diminui a nodulação (número e tamanho dos nódulos), afetando a 

fixação de nitrogênio (Werner, 1986; Mengel & Kirkby, 1987; Lanyon & Griffith, 

1988). Na alfafa, o K promove o aumento da resistência da planta ao estresse ambiental 

e participa na formação de novas hastes na coroa, aumentando a quantidade de hastes 

por planta, mantendo elevada a produtividade e a persistência, e aumentando a 

resistência às doenças (Beuselinck et al., 1994; Henning, 2001). A planta de alfafa pode 

ser considerada bem nutrida, quando contiver um mínimo de K de 26 g kg-1 na matéria 

seca (Haddad & Castro, 1999). Na aplicação de K, recomenda-se fracionar as 

quantidades, um terço no outono e o restante na primavera (Werner, 1996). 

O enxofre tem ação fundamental na síntese das proteínas das leguminosas. Uma 

das suas funções principais é a conversão do nitrogênio não-protéico em proteína, 

destacando-se sua importância na formação e desenvolvimento de nódulos, bem como 

no processo de fixação de nitrogênio. É um dos componentes da nitrogenase, enzima 

responsável pela fixação do nitrogênio atmosférico nos nódulos (Werner & Monteiro, 

1988). Uma das formas mais práticas de corrigir a deficiência de enxofre é fornecê-lo 

em um adubo nitrogenado e/ou fosfatado que o contenha em sua composição (Werner, 
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1986). Outra forma é a utilização de gesso agrícola, cuja prática que favorece a 

movimentação de cátions para a subsuperfície, aumenta o teor de cálcio e magnésio e 

reduz a toxidez de alumínio no solo. Dependendo das características do solo, não se tem 

observado movimentação de potássio e magnésio no perfil do solo em níveis que possam 

trazer problemas de perdas destes nutrientes (Sousa et al., 1996).  

O nitrogênio pode estar presente no solo adsorvido a minerais, na matéria 

orgânica do solo ou em formas pouco disponíveis para a sua absorção pelo sistema 

radicular, merecendo especial atenção onde a fixação biológica do nitrogênio (FBN) é 

elevada. Racca et al. (1998), num trabalho de 5 anos na Argentina, em estações 

experimentais localizadas em cinco regiões geográficas, trabalhando com os cultivares 

de alfafa, Monarca INTA (GD=8) e Victoria INTA (GD=6), quantificaram a 

contribuição da FBN, encontrando valores da ordem de 200 a 650 kg ha-1ano-1, em 

média durante os cinco anos experimentais, em áreas que produziram entre 5 Mg        

MS ha-1ano-1 (Barrow, Buenos Aires) até 19,3 Mg MS ha-1ano-1 (Rafaela, Santa Fe).  

Basigalup (2000b), na estação experimental de Manfredi, Córdoba, trabalhou 

com os cultivares Monarca INTA (GD=8) e Victoria INTA (GD=6) e não constatou 

diferenças na FBN entre os cultivares, contribuindo em média com 330 kg ha-1ano-1 de 

FBN nos 5 anos de avaliação, com produções da ordem de 14 Mg MS ha-1ano-1. O autor 

observou, ao longo das estações, uma tendência geral em aumentar o pH (6,2 a 6,5), a 

disponibilidade de fósforo (35,6 mg dm-3 a 41,0 mg dm-3) e o nitrogênio total (0,08 % a 

0,11 %), embora o cálcio tivesse permanecido praticamente inalterado (em torno de 9,5 

mmolc dm-3). Esses dados refletem a capacidade da FBN e a eliminação do uso de 

fertilização nitrogenada na alfafa, conferindo economicidade ao sistema da pastagem, 

beneficiando-se com a incorporação desse nutriente (Laidlaw & Teuber, 2001). Embora, 

em outros países o estudo da FBN faça parte das avaliações de rotina de trabalhos de 

pesquisa com alfafa, no Brasil poucos são os trabalhos que refletem essa preocupação 

(Oliveira et al., 2000). 

Existe controvérsia quanto à aplicação de nitrogênio em solos deficientes nesse 

nutriente no cultivo da alfafa. Alguns autores recomendam pequenas doses de nitrogênio 

na época de semeadura para melhorar as condições de estabelecimento, principalmente 



 

 

17 

quando o teor de nitrogênio no solo for menor a 15 mg dm-3, ou quando o teor de 

matéria orgânica menor do que 15 a 20 g dm-3 (Fontes, 1994), ou ainda para obter 

aumentos na produção de forragem (Fontes et al., 1992). Outros relataram não haver 

nenhum benefício, podendo ainda retardar a nodulação do alfafal, prejudicando o 

processo simbiótico (Cihacek, 1994; Oliveira et al., 1999). McKenzie et al. (1998) 

encontraram aumentos na produção total de forragem de alfafais recebendo adubação 

nitrogenada, embora esses aumentos tinham sido decorrentes do incremento na produção 

de plantas daninhas. Oliveira (2001) estudando a seleção de cultivares de alfafa 

utilizando a técnica de variação isotópica do carbono e nitrogênio, observou que a 

adubação de alfafa com nitrogênio mineral (450 kg ha-1 ano-1) não proporcionou 

aumento de produtividade e qualidade em comparação a plantas apenas inoculadas com 

Sinorhizobium meliloti. Na maioria dos solos brasileiros, a ausência de estirpes de 

Sinorhizobium meliloti é limitante ao estabelecimento do alfafal, mas, ao mesmo tempo 

é vantajosa no que se refere à introdução de estirpes de comprovada eficiência, devido à 

ausência de competição com estirpes nativas de baixa eficiência e de alta 

competitividade (Oliveira, 2001). 

Os micronutrientes são importantes na produção de alfafa, pois afetam 

processos biológicos importantes como fixação e nodulação. Um dos micronutrientes 

mais importantes para o processo de fixação de nitrogênio é o molibdênio (Mo), 

requerido principalmente para a atividade da enzima nitrato redutase (Gupta et al., 

2001). A disponibilidade desse elemento para as plantas aumenta com a elevação do pH 

do solo. Em solos ácidos, mesmo que o Mo esteja presente sua disponibilidade é baixa 

ou nula. O boro é outro dos micronutrientes essenciais para o desenvolvimento das 

raízes e pontos de crescimento da planta, influenciando também no tamanho e número 

de nódulos. Recomenda-se para o sucesso no estabelecimento do alfafal, a aplicação de 

boro, cobre, molibdênio e zinco (Werner, 1986; Lanyon & Griffith, 1988, Cihacek, 

1994; Gupta et al., 2001).  

As doenças infecciosas causadas por diferentes patógenos constituem um 

importante fator na redução da produtividade da alfafa, afetando o estabelecimento do 

estande de plantas, diminuindo a produção da forragem de cada corte e por sua vez a 
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persistênca do alfafal (Kimati, 1999). Botrel et al. (2001) relataram que houve maior 

incidência de doenças durante o período das chuvas, provavelmente pelas condições 

climáticas predominantes nessa época do ano, como temperatura e umidade elevada, que 

favorecem o desenvolvimento das principais doenças da alfafa (Melton et al., 1988). 

A alfafa é suscetível a diferentes patógenos e pragas, como a mancha-de-

leptosferulina [Leptosphaerulina briosiana (Pollacci) Graham & Luttrell], não detectada 

ainda em Piracicaba (Kimati, 1999), cercosporiose [Cercospora medicaginis Ellis & 

Everth], ferrugem (Uromyces striatus Schroet) e antracnose (Colletotrichum trifolii Bain 

& Essary) verificadas em Minas Gerais e Rio Grande do Sul (Viana et al., 1998; Freitas 

& Saibro, 1999; Botrel et al., 2001). Nos EUA e Argentina existem linhas de pesquisa 

desenvolvendo cultivares resistentes a doenças e pragas como nematóide do caule 

(Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev), nematóide de raíz [Meloidogyne incognita 

(Kofoid & White) Chitwood], fusariose [Fusarium oxysporum Schlecht f. sp 

medicaginis (Weiner)], fitóftora (Phytophtora megasperma Drechs f. sp medicaginis), 

murcha bacteriana (Clavibacter michiganense subsp. indiosum), murcha de verticillium 

(Verticillum albo-atrum Reinke & Berthier), entre outros (Barnes & Scheaffer, 1995; 

Hijano & Pérez Fernández, 1995). Apesar da importância que as doenças possuem na 

cultura de alfafa e serem alvo de estudo e pesquisas nos principais países produtores, no 

Brasil esses ainda são incipientes circunscrevendo-se a poucos grupos de pesquisa, 

ressaltando a merecida atenção que se deve ter em obter cultivares resistentes como 

principal medida de controle (Dall’Agnol & Scheffer- Basso, 2000). 

Evangelista & Bueno (1999), enfatizaram que os principais problemas das 

pragas nos alfafais são ocasionados pelos pulgões, lagartas e besouros, sendo os afídeos 

considerados pragas-chave. O pricipal método de controle é o emprego do manejo 

integrado de pragas, levando-se em conta a ocorrência de inimigos naturais e 

polinizadores, podendo o controle químico provocar desequilíbrios nesse ambiente, com 

conseqüências muitas vezes desastrosas sob o ponto de vista de eficiência no controle de 

pragas.  
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2.3 Respostas morfofisiológicas da alfafa à desfolha e suas  implicações na 

produtividade e persistência 

 

A radiação solar é de fundamental importância como fonte de energia para o 

desenvolvimento de todas as plantas superiores, por sua importância na fotossíntese e 

por correlacionar-se direta ou indiretamente com diversos processos ligados ao 

crescimento (Gardner et al., 1985). O acúmulo de massa em plantas forrageiras é 

resultante de interações complexas entre atributos genéticos e de ambiente os processos 

fisiológicos e características morfológicas na determinação da produtividade (Da Silva 

& Pedreira, 1997). 

O manejo da pastagem deve ser realizado tendo como um dos objetivos a 

obtenção de rebrotas vigorosas após cada colheita da forragem (Hodgson, 1990; Corsi et 

al., 1994). Baseados no vigor da rebrota, os sistemas de pastejo devem ser aplicados 

procurando obter elevados valores de índice de área foliar (IAF), de interceptação 

luminosa (IL), teores adequados de reservas orgânicas e elevada produção de forragem, 

aspectos relacionados com a fotossíntese realizadas pelas folhas, que variam em função 

de alguns fatores como IAF, IL, arquitetura e eficiência foliar.  

Várias são as características morfológicas que estão envolvidas na interceptação 

da luz pelos vegetais. Algumas correspondem a aspectos relacionados com a 

organização espacial das folhas, que pode ser caracterizada pela densidade de cobertura 

foliar, distribuição horizontal e vertical entre as folhas e pelo ângulo foliar. Outras, 

correspondem àquelas relacionados com aspectos funcionais que dependem de fatores 

da planta e do ambiente como: idade, tipo e tamanho das folhas (Bernardes, 1987).  

Brougham (1957) mostrou que para obter máxima produtividade de forragem, é 

essencial que 95% da luz incidente deve ser utilizada pelo tecido fotossintético. Ludlow 

(1978) ponderou que reduções apreciáveis no crescimento de plantas individuais e da 

pastagem, tanto tropicais quanto temperadas, são devidas ao sombreamento, à 

diminuição da radiação solar que penetra no perfil do dossel, ou à ocorrência de dias 

nublados. Segundo Loomis & Williams (1969) a morfologia do dossel afeta tanto a 

distribuição da luz dentro da população de plantas como a circulação de ar, afetando os 
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processos de transferência de CO2 e evapotranspiração. Portanto a arquitetura do dossel 

vegetativo é fundamental à interceptação luminosa pelas plantas e, provavelmente a 

característica mais importante que determina sua habilidade competitiva pela luz é a 

altura (Haynes, 1980). Pequenas diferenças em altura podem ter grandes efeitos na 

competição por luz, pois uma diferença mínima é suficiente para uma folha sobrepor-se 

a outra. 

O IAF é definido como a relação entre a área foliar (uma face da folha) e a área 

do solo que essas folhas ocupam. Este conceito foi desenvolvido por Watson (1947), 

possibilitando um melhor entendimento das relações entre a interceptação luminosa e o 

acúmulo de massa seca nas plantas. Brown & Blaser (1968), destacaram a importância 

do conceito de IAF no desenvolvimento e manejo da pastagem, como uma ferramenta 

capaz de facilitar o entendimento das relações entre as propriedades físicas e fisiológicas 

da comunidade vegetal. Esses autores demonstraram que a importância do IAF na taxa 

de crescimento da forragem está relacionada à IL. Em geral elevações nos valores de 

IAF determinam aumentos na IL e, consequentemente, nas taxas fotossintéticas da 

comunidade vegetal (Da Silva & Pedreira, 1997).  

Têm-se observado valores elevados de IAF em cultivares de alfafa e, nos 

primeiros cortes, seguidos de diminuição nos cortes subsequentes. Heichel et al. (1988) 

mediram valores de IAF em torno de 4 a 6 no início da estação de crescimento, 

chegando até 1 no último ciclo de crescimento. Nos EUA Fuess & Tesar (1968) 

conduziram um experimento de alfafa com o cultivar Vernal, estudando as possíveis 

causas na diferença de produção de forragem, quando esse cultivar foi submetido a 2 ou 

3 cortes, dentro da mesma estação de crescimento (início de Abril). Os autores 

registraram produção 17% maior com 3 cortes do que com 2 cortes, com IAF de 5,44 no 

primeiro corte, ao final do estádio vegetativo, estimando perdas de 460 kg ha-1 a cada 

redução em uma unidade do IAF.  

Muitas das variações entre a rebrota dos cultivares podem ser devidas às 

diferentes velocidades de expansão da área foliar durante a primeira semana após 

desfolha, o que é ilustrado no estudo de Leach (1969). Com o cultivar Lodi, Avice et al. 

(1997a) obtiveram valores de IAF de 2,8 e 1,8 aos 14 dias de rebrota, após cortes 
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realizados aos 45 e 30 dias de crescimento vegetativo respectivamente, enquanto o 

cultivar Europe apresentava IAF de 0,8 para ambos os tratamentos. Os autores 

enfatizaram que o maior IAF do cultivar Lodi, favoreceu a obtenção de maior acúmulo 

de forragem, apresentando maior quantidade de reservas de amido e nitrogênio aos 21 

dias de rebrota. 

A recuperação de uma pastagem após desfolha, seja por corte ou pastejo, é 

influenciada basicamente por características morfofisiológicas próprias da espécie 

forrageira, sendo as principais a área foliar remanescente, os teores de carboidratos não 

estruturais e reservas nitrogenadas, bem como o número de gemas ou pontos de 

crescimento de onde poderá se iniciar a rebrota. 

Tradicionalmente, as orientações sobre manejo do alfafal estiveram apoiadas na 

utilização de substâncias orgânicas, principalmente carboidratos não estruturais 

acumulados nas raízes e coroa. A observação de que depois da desfolha ocorria redução 

nos teores de carboidratos, serviu de fundamento para admitir-se que os mesmos 

estariam sendo mobilizados para atender ao novo crescimento. Esse foi o princípio 

básico defendido pela escola norte-americana, liderada por Graber et al. (1927), como 

um critério seguro para determinação de práticas de manejo com plantas forrageiras. 

Graber (1931) demonstrou ser o nível de reservas no momento do corte o maior 

responsável pela produtividade de uma espécie forrageira, enfatizando que a redução 

dessas reservas na alfafa é devido à freqüência dos cortes. Posteriormente, postulou-se 

que a recuperação de plantas desfolhadas dependeria da área foliar remanescente (tecido 

fotossintético que permanece após o corte ou pastejo), como foi demonstrado por 

Brougham (1956). 

Embora existam na literatura numerosos trabalhos sobre teores de reserva e 

índice de área foliar interrelacionados com a rebrota de plantas forrageiras, até os dias 

atuais há controvérsia sobre o que seria mais importante para o manejo de espécies 

forrageiras. Jacques (1973) defendeu que não é possível separar os dois assuntos, uma 

vez que as diferenças de critérios sobre a importância das reservas e o índice de área 

foliar, são devidas principalmente à espécie vegetal e ao modo de utilização da planta 

forrageira (Pedreira, 1995). 
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Segundo Brougham (1957), as reservas orgânicas assumem grande importância 

na rebrota quando a área foliar remanescente é reduzida, ou ainda, quando a eficiência 

fotossintética daquelas folhas é baixa, sendo também importantes em condições 

ambientais de extremos climáticos como seca ou baixas temperaturas. Blaser et al. 

(1986) relataram que a flutuação nas concentrações de açúcares na base da planta é 

regida pela dinâmica entre respiração e fotossíntese. Assim, com o rápido crescimento 

da parte aérea e raízes, se a área foliar remanescente é pequena, essas concentrações de 

carboidratos são reduzidas. Portanto, se a pastagem é utilizada de forma intensiva, sem 

que haja um período de tempo para a recuperação dos níveis mínimos de reservas 

através da fotossíntese, poderá haver degradação irreversível, cedendo espaço às 

espécies indesejáveis. 

A eliminação de hastes e folhas através de cortes ou pastejos em momentos 

inadequados afeta não somente a produção como também a persistência do alfafal. 

Existem duas populações diferenciadas de hastes na alfafa, aquelas originadas de gemas 

da coroa, dando origem a hastes da coroa e outras de gemas axilares de hastes 

remanescentes, que são as hastes axilares (Romero et al., 1995a). Singh & Winch (1974) 

concluíram que a rebrota após o corte, quase sempre é originada pelas gemas axilares de 

hastes remanescentes, embora, dependendo da severidade da desfolha a reposição de 

hastes (mais lenta) seja feita a partir das gemas basilares. 

Juan (1989) verificou que o número de hastes axilares após o corte foi maior 

que o de hastes da coroa, mas com o avanço da idade da planta muitas dessas morreram.  

O autor observou também que a proporção de hastes da coroa aumentou com o estádio 

de desenvolvimento da alfafa, sendo o aporte produtivo maior quando comparado com 

os das hastes axilares, enfatizando que a proporção de uns e de outros depende do 

estádio de maturidade da planta no momento do corte da rebrota anterior. Leach (1968) 

mostrou que o número de hastes aumenta com a idade da planta, mas em cada ciclo de 

crescimento a maior quantidade se obtém aos 14 dias de rebrota. Os cultivares diferem 

na proporção de hastes que reiniciam o crescimento após o corte ou pastejo, sendo 

inversa a relação entre o número de hastes e o tamanho das mesmas (Leach, 1968; 

1970). 
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Gosse et al. (1988) afirmaram que a contribuição da rebrota a partir de gemas 

axilares, para a interceptação da radiação e produção de forragem foi limitada, sendo em 

torno de 30%, enquanto que a rebrota proveniente de gemas da coroa interceptou cerca 

de 60 a 76% da radiação incidente. No entanto, a rebrota proveniente de gemas axilares 

próximas a coroa, pode ter um papel importante devido à sua rápida recuperação após o 

corte, principalmente no período em que o desenvolvimento da área foliar é o principal 

fator limitante ao crescimento (Leach, 1968; Monteiro, 1989). 

Monteiro et al. (1999), num experimento realizado em Piracicaba com dois 

cultivares de alfafa (Crioula e CUF-101) e semeados em vasos a céu aberto, observaram 

no aparecimento das brotações que mais de dois terços dos brotos surgiram nas duas 

primeiras semanas após o corte, independentemente da freqüência do corte e da 

intensidade de desfolha. Os autores ressaltaram que cortes menos intensos (7cm vs. rente 

ao solo), são favoráveis, por explorarem a capacidade fotossintética da área foliar 

remanescente e das brotações no momento do corte. Jacques (1976) obteve com alfafa 

Crioula maiores produções de massa seca com cortes realizados a 7,5 cm, em relação a 

2,5 cm, independentemente do estádio de desenvolvimento. 

Visando determinar o efeito do estádio de desenvolvimento e da altura de corte 

sobre a flutuação estacional dos teores de carboidratos não estruturais, Costa & Saibro 

(1994) observaram, no cultivar Crioula, maior teor de carboidratos não estruturais em 

cortes praticados com as plantas em estádio vegetativo e a 10 cm do nível do solo, do 

que aquelas cortadas a 5 cm. Herling et al. (1998) observaram no cultivar Crioula, com 

cortes praticados em três estádios de florescimento (0, 50 e 100%), e amostragens de 

plantas realizadas aos 0, 20 e 27 dias após o corte, diminuição nos teores de carboidratos 

não estruturais no sistema radicular a partir das primeiras amostragens, restabelecendo 

os níveis de carboidratos aos 27 dias da rebrota. Os teores de carboidratos não estruturais 

no sistema radicular foram maiores que na base do caule. 

Existe controvérsia sobre qual o quais fatores são os mais importantes para 

assegurar a rebrota e persistência do alfafal. Alguns autores postulam que é mais 

importante a freqüência, para assegurar um nível adequado de reservas nas raízes, do 

que considerar a altura remanescente (Romero et al., 1995a). Cortes menos freqüentes 
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estimulam maior número de brotações basais, promovendo rebrotas rápidas. Entretanto a 

freqüência de desfolha excessivamente baixa induz ao maior desenvolvimento dessas 

brotações e, nessa situação cortes ou pastejos “tardios”, podem provocar a perda de 

vigor das plantas (Bariggi & Romero, 1986). De acordo com Volenec et al. (1996), 

apesar de numerosos trabalhos relacionarem o efeito dos carboidratos não estruturais 

com a rebrota e a persistência do alfafal, muitos deles levam à confusão, pois associam 

com outros fatores relacionados ao manejo inadequado, que além de reduzir o nível de 

carboidratos, alteram os processos fisiológicos da planta.  

Em anos recentes, a pesquisa tem se voltado para estudos investigando a 

importância do teor de nitrogênio na alfafa, alguns trabalhando com isótopos estáveis, 

outros utilizando eletroforese, para a identificação de aminoácidos ou proteínas 

envolvidas na formação de tecidos após a desfolha. Esses estudos têm verificado que as 

reservas de nitrogênio estão intimamente relacionadas com a rebrota inicial e com a 

tolerância às baixas temperaturas, existindo mobilização de compostos nitrogenados nos 

órgãos de reserva, com os carboidratos assumindo importância secundária nesse 

processo (Kim et al., 1991; Hendershot & Volenec, 1993; Ourry et al., 1994; Volenec & 

Nelson, 1995; Avice et al., 1996; Volenec et al., 1996b; Avice et al., 1997a; Avice et al., 

1997b; Skinner et al., 1999; Noquet et al., 2001; Gastal & Lemaire, 2002; Justes et al., 

2002). Apesar disso, é importante destacar que, a importância relativa dos compostos 

nitrogenados em comparação aos carboidratos de reserva, não deve ser confundida com 

a maior importância do nitrogênio em relação ao carbono. 

Avice et al. (1996) observaram na alfafa, maior mobilização do carbono 

armazenado em órgãos de reserva (73%) em comparação ao nitrogênio (34%), após 30 

dias de rebrota. A maior parte do nitrogênio marcado foi utilizado para a rebrota de 

tecidos foliares enquanto que, a maioria do carbono mobilizado foi perdido, 

principalmente como CO2 na respiração de raízes (61%) ou parte aérea (8%). Os autores 

constataram através de análises isotópicas de diferentes frações químicas dos tecidos 

vegetais que entre 14 e 58% do carbono encontrado nas brotações, estavam ligados à 

mobilização de componentes nitrogenados e não a carboidratos exclusivamente. 
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A recuperação da alfafa após o pastejo difere daquela após o corte. O corte 

mecânico reduz a área foliar de maneira drástica e instantânea, sendo de alguma forma 

semelhante ao pastejo muito intenso sob lotação rotacionada. No primeiro terço do 

período do pastejo, os animais despontam os ápices e as folhas, sendo a desfolha gradual 

(Cosgrove & White, 1990a; Hodgson 1990). Maior área foliar após o pastejo permite 

reduzir a necessidade de armazenar e mobilizar reservas para a rebrota seguinte 

(Pedreira et al., 2000). Além do pastejo diferir do corte no que diz respeito à desfolha, 

ele introduz também novos fatores como a compactação do solo, o pisoteio e a desfolha 

seletiva, afetando a produção e persistência do alfafal. 

Tem-se verificado que o uso da alfafa sob lotação contínua freqüentemente 

resulta em perda de vigor, morte prematura de plantas e conseqüentemente, menor 

produção de forragem (Counce et al., 1984; Bariggi & Romero, 1986; Romero, 1988; 

Romero et al., 1995b). O tempo requerido para a deterioração do alfafal se manifestar 

sob lotação contínua, depende de fatores como cultivar, condições climáticas e do solo, 

ataque de pragas e doenças, comprimento do ciclo da estação de crescimento e pressão 

de pastejo.  

Em experiências realizadas na Região Pampeana da Argentina, demonstrou-se 

que, apesar do uso de cultivares adaptados à região e com baixa taxa de lotação, a alfafa 

persistiu somente 3 anos sob lotação contínua. As desfolhas freqüentes das plantas a que 

foram submetidas sob lotação contínua provocaram perda de vigor dos estandes, 

reduzindo o tamanho do sistema radicular, acelerando o processo de morte das plantas 

em condições de seca, sob ataque de pragas ou doenças, e geadas intensas. (Bariggi & 

Romero, 1986; Romero, 1988; Romero et al., 1995a). Num intervalo muito curto de 

tempo, sob lotação contínua e altas taxas de lotação, o retorno dos animais à mesma 

comunidade de plantas dentro da pastagem, provoca o aparecimento de áreas super e 

subpastejadas, levando à degradação do alfafal (Corsi et al., 1999).  

Dependendo do nível de intensificação do produtor de leite na Argentina, têm-

se usado na alfafa, o método de lotação rotacionada com mudanças de faixa de algumas 

horas até um dia de aproveitamento. O maior inconveniente desse tipo de manejo é que 

se trabalha com taxa de lotação instantânea elevada, podendo afetar a persistência do 
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alfafal (Comerón, 1994; Romero et al., 1995a). Ampliando o período de ocupação de 1 

para 5 dias, foi possível reduzir a taxa de lotação instantânea sem afetar a taxa de lotação 

média, não variando a produção média de leite e nem a eficiência de utilização da 

pastagem. Nesse estudo, observou-se que o nível crítico no decréscimo da produção de 

leite seria aquele em que a produção da vaca, no último dia de utilização do piquete, 

fosse equivalente a 85% da produção observada no primeiro dia de pastejo ( Corsi et al., 

1999). 

 As vantagens da lotação rotacionada sobre a lotação contínua na alfafa, são 

devidas principalmente a que o primeiro método, “garante períodos de descanso” da 

planta, tendo elevada produção e maior persistência, assim como é possível controlar 

melhor a qualidade da forragem a ser consumida pelo animal, a altura de desfolha e as 

perdas de forragem (Bariggi & Romero, 1986; Comerón, 1994; Romero et al., 1995a; 

Lemaire Chapman, 1996; Hodgson & Da Silva, 2002). 

A persistência do alfafal não apenas é prejudicada quando submetida à lotação 

contínua, mas também quando é utilizada em pastejos freqüentes (Van Keuren & 

Matches, 1988). Romero (1988) observou no cultivar Painé INTA, os efeitos do mau 

manejo (cortes freqüentes a cada 21 dias ou lotação contínua), obtendo diminuição de 

30% da produção de forragem, mas sem afetar o estande de plantas. O autor ressaltou 

que os cultivares tipo pampeano (Painé INTA) são mais tolerantes ao mau manejo no 

que se refere à persistência, mas produzem menos. Observou ainda que os cultivares não 

dormentes, CUF 101 e WL-508, não toleraram um manejo inadequado, perdendo plantas 

e produção de forragem rapidamente.  

Spada & Mombelli (2000a; 2000b), avaliaram a produção e persistência de 12 

cultivares de alfafa (6 cultivares com dormência intermédia e 6 cultivares não 

dormentes) submetidos a corte e ao pastejo, de 1996 a 1999. Os cortes e os pastejos 

foram realizados quando a alfafa estivesse com 10% de floração. Escolheu-se 7 dias 

como período de pastejo ajustando as freqüências com as taxas de acúmulo de forragem. 

Os autores não observaram interação entre cultivar e método de desfolha obtendo 70% 

de persistência de plantas em cultivares com dormência intermédia e 65% em não 

dormentes, ao longo de 3 anos de avaliação. 
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Na Argentina, na maioria dos sistemas de produção de leite a pasto, a 

modalidade de pastejo rotacionado utilizada é em faixas ajustadas, como preconizado 

pela Estación Experimental INTA Rafaela (Santa Fé). O primeiro fator que consideram 

para que os animais manifestem seu potencial de produção é a oferta de forragem (OF), 

que é calculada em base na massa de forragem ofertada por animal e por dia                

(kg MS ha-1 dia-1) e a superfície oferecida (m2 vaca-1 dia-1). Consideram um nível médio 

de OF em torno de 28-30 kg MS vaca-1dia-1 (ao redor de 5,5% do peso vivo do animal), 

para obter o máximo consumo de forragem e conseqüentemente a máxima produção de 

leite por animal. Com esses níveis de OF a eficiência de utilização da forragem 

(proporção ingerida em relação à proporção ofertada) está ao redor de 50-55%. 

Trabalhar com esses níveis de eficiência de utilização (EU) significa grande desperdício 

de forragem e baixa produção por hectare. Após numerosos trabalhos concluiu-se que, 

para obter o melhor equilíbrio entre produção por vaca e por hectare, o nível de OF 

deveria estar ao redor de 1,5 vezes o consumo máximo esperado, que corresponderia a 

20-22 kg MS vaca-1 dia-1 ou 4% do peso vivo do animal, atingindo uma EU de 70% 

(Comerón 1994). 

Em sistemas de produção pastoris, o nível de OF tem efeito direto sobre o 

desempenho animal, enquanto que em sistemas com dietas mais complexas, o mesmo 

terá incidência nos efeitos de adição e/ou substituição dos alimentos participantes da 

dieta (Hodgson, 1990; Castillo & Gallardo, 1995). Castillo et al. (2001) pesquisaram o 

efeito da suplementação com grão de milho com vacas em lactação pastejando alfafa e 

obtiveram uma taxa de substituição de 0,66 kg MS da alfafa por kg de concentrado, e 

uma resposta linear na produção de leite, que foi em torno de 0,936 a 1,173 kg de leite 

por kg de concentrado no primeiro e segundo ano, respectivamente. 

Há uma “lacuna” de conhecimento a ser preenchida referente à utilização da 

alfafa sob pastejo em sistemas intensivos de produção nos trópicos, tornando-se 

necessário gerar informações relevantes. O presente estudo foi conduzido para 

caracterizar o desempenho produtivo e os determinantes morfofisiológicos da 

persistência de genótipos de alfafa em resposta a método de pastejo. É esperado que os 

resultados obtidos sirvam de utilidade para pesquisas futuras assim como guia para o 
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manejo da espécie sob pastejo, podendo ter um impacto significativo sobre a indústria 

pecuária do Brasil Central e de outras áreas tropicais e subtropicais. 

 



 

 

 

 

 

3 DESEMPENHO PRODUTIVO DE GENÓTIPOS DE ALFAFA EM RESPOSTA 

A MÉTODO DE PASTEJO 

 

 

Resumo 

 
No Brasil, a alfafa (Medicago sativa L.) é utilizada quase que exclusivamente 

para fenação sendo a prática de pastejo praticamente desconhecida. Existe a necessidade 

de pesquisa com as novas introduções de cultivares de alfafa quanto à capacidade 

produtiva e adaptação às condições edafoclimáticas do Brasil Central quando 

submetidas a pastejo. De março de 2001 a fevereiro de 2002 foi estudado o efeito do 

método de pastejo sob o acúmulo de forragem total (AFT), o índice de área foliar (IAF) 

e a interceptação luminosa (IL) de cinco genótipos de alfafa num Kandiudalfic 

Eutrudox. O trabalho foi realizado em área do Departamento de Zootecnia da 

ESALQ/USP, em Piracicaba, SP. O delineamento experimental foi o de blocos 

completos casualizados, com parcelas subdivididas (split-plot), com 10 tratamentos e 6 

repetições, totalizando 60 unidades experimentais. Nas parcelas foi alocado o fator de 

tratamento relativo ao método de pastejo (“lotação contínua”, simulada por desfolhas 

semanais, e “lotação rotacionada” com desfolha a cada 4 semanas na primavera-verão e 

a cada 6 semanas no outono-inverno). Nas sub-parcelas foram alocados os cinco 

genótipos de alfafa com diferentes aptidões agronômicas em termos de dormência, 

adaptação local e tolerância ao pastejo (ABT-805, Alfagraze, Crioula, CUF-101 e 

Pioneer 5432), submetidos a 295 dias de pastejo e sob irrigação. ABT-805 foi o cultivar 

mais produtivo sob lotação contínua (26,6 Mg MS ha-1ano-1) e no pastejo rotacionado 

(18 Mg MS ha-1ano-1) e quem teve o maior IAF médio (2,1) e o máximo valor de IL 
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médio (53%) ao longo do experimento, sob lotação rotacionada. O cultivar Alfagraze, 

apesar de ser um dos menos produtivos sob lotação rotacionada (13,3 Mg MS ha-1ano-1) 

foi semelhante em produção ao ABT-805, sob lotação contínua (26,3 Mg MS ha-1ano-1), 

com IL média de 47% e valores médios de IAF de 1,1 e 1,8 para a lotação contínua e 

rotacionada, respectivamente. Pioneer 5432 situou-se numa condição intermediária, com 

IL média de 49%, com AFT de 24,3 e 15,3 Mg MS ha-1ano-1 e valores médios de IAF de 

0,98 e 1,76 para a lotação contínua e rotacionada, respectivamente. Durante o período 

experimental 70,2% foi considerado verão e 29,8% inverno. Sob lotação contínua, os 

aúmulos de forragem de verão (AFV) foram distribuídos em torno de 72% para ABT-

805 e Alfagrazee, 68% Pioneer 5432 e 63,6% para Crioula e CUF-101. Sob lotação 

rotacionada foi de 82% para Pioneer 5432, 80,7% para ABT-805, Crioula e CUF-101 e 

79,7% para Alfagraze. Com relação ao acúmulo de forragem de inverno (AFI) o 

desempenho dos cultivares foi semelhante sob lotação contínua, com produtividade em 

torno de 7 e 8 Mg MS ha-1. Sob lotação rotacionada foi em torno de 3,5 Mg MS ha-1 para 

ABT-805, Crioula, CUF-101 e Pioneer 5432 e de 2,7 Mg MS ha-1 para Alfagraze. O 

cultivar ABT-805 teve o melhor desempenho produtivo sob pastejo nas condições edafo-

climátias locais. 

 

Summary 

 

In Brazil, alfalfa (Medicago sativa L.) is used almost exclusively as a hay crop 

with no reports of its use under grazing.  Research is needed in order to assess the 

potential for use of local and imported alfalfa genotypes under grazing, quantifying their 

yield potential and persistence in central Brazil.  The total annual forage production, 

seasonal herbage accumulation, leaf area index (LAI) and light interception (LI) of five 

alfalfa genotypes in response to grazing method was studied from March 2001 to 

February 2002 on a Kandiudalfic Eutrudox in Piracicaba, SP, under irrigation.  In a mob 

grazing study, laid out as a randomized complete block design and six replications, 

treatments included all possible combinations two grazing methods as a main plot factor 

(rotational stocking simulated by grazings every four weeks in the "warm rainy season" 
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and six weeks during the "cool dry season" and continuous stocking simulated by 

weekly grazings throughout the experimental period) and five alfalfa genotypes as 

subplot factor.  Subplots were sown with genotypes with contrasting agronomic 

characteristics in terms of their dormancy, origin, and grazing tolerance (ABT 805, 

Alfagraze, Crioula, CUF-101 and Pioneer 5432), and grazed down to a 7 cm stubble on 

every grazing event, for  295 days.  ABT-805 was the highest yielding genotype both 

under continuous (26.6 Mg DM ha-1 yr-1) and rotational (18 Mg DM ha-1 yr-1) stocking.  

It also had the highest mean LAI (2.1) and mean LI (53%) throughout the experikental 

period under rotational stocking. Alfagraze, although among the lowest yielding 

genotypes under rotational stocking (13.3 Mg DM ha-1 yr-1) sustained similar total 

forage accumulation to that of ABT-805 under continuous stocking (26.3 Mg DM ha-1  

yr-1), with a mean 47% LI and mean LAI between 1.1 and 1.8 for continuous and 

rotational stocking, respectively. Pioneer 5432 responded with a mean 49% LI, total 

seasonal herbage accumulation of 24.3 and 15.3 Mg DM ha-1 yr-1 and mean LAI of 0.98 

and 1.76 under continuous and rotational stocking, respectively. Of the total length of 

the experimental period, 70.2% was considered "summer" and 29.8% "winter".  Under 

continuous stocking, the summer forage accumulation as a proportion of total annual 

accumulation was 72% for ABT-805 and Alfagraze, 68% for Pioneer 5432, and 63.6% 

for Crioula and CUF 101.  Under rotational stocking, summer forage accumulations 

were 82% of the total in Pioneer 5432, 80.7% in ABT-805, Crioula, and CUF 101, and 

79.7% in Alfagraze.  Under continuous stocking, "winter" forage accumulation was 

similar (around 7.5 Mg ha-1) across genotypes, but variable under rotational stocking 

(around 3.5 Mg ha-1 for ABT-805, Crioula, CUF 101, and Pioneer 5432, and 2.7 Mg ha-1 

for Alfagraze). ABT-805 was the most productive genotype with the highest total annual 

forage yield across grazing methods, under the conditions of this trial. 

 

3.1 Introdução 

 

No Brasil, a maior parte da produção de leite e carne a partir de ruminantes 

baseia-se na utilização de pastagens, por ser esta a forma mais econômica de fornecer 
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alimento aos animais. Os índices de produtividade animal nas pastagens brasileiras ainda 

são, no entanto, considerados muito baixos, em conseqüência da baixa produtividade e 

qualidade das espécies forrageiras utilizadas, baixo potencial produtivo do rebanho, 

pastagens degradadas, baixo nível tecnológico das explorações e baixo rendimento da 

atividade, com a conseguinte redução da capacidade de investimento por parte dos 

produtores na modernização da atividade (Pereira, 2002). Maiores retornos econômicos 

podem ser obtidos em situações em que as produções por animal e por área sejam 

elevadas e a relação custo/benefício do uso da tecnologia seja favorável. A baixa 

produtividade das pastagens tropicais durante o “inverno” no Brasil Central é uma das 

causas que mais contribui para a baixa produtividade dos rebanhos. Desse modo 

espécies de alto potencial forrageiro como a alfafa, podem ser opções para melhorar o 

desempenho animal, pois associam elevada produção com alto valor nutritivo, 

possibilitando maiores taxas de lotação, e aparecendo como alternativas para explorar 

sistemas tropicais que tenham menor dependência da utilização de grãos ou 

concentrados (Corsi et al., 1999). 

A alfafa é atualmente cultivada em aproximadamente 30.000 hectares no Brasil 

(Basigalup, 2000a) com produtividade média em torno de 15 a 20 Mg ha-1 (Oliveira et 

al., 2001; Da Silva et al., 2002; Botrel et al., 2002b; Ruggieri et al., 2002), sendo 

atribuídas as maiores dificuldades para a expansão da mesma, ao desconhecimento do 

cultivo, à falta de materiais adaptados às diferentes regiões, fertilidade do solo e manejo 

inadequados (Paim, 1994), como também a inexistência de cultivares adaptados às 

condições tropicais (Lédo et al., 2002). 

O cultivar Crioula, considerado como material nacional mais promissor é o 

mais utilizado, embora, existam outros materiais que vêm sendo testados pela 

RENACAL, com produtividades similares ou superiores, embora ainda hajam problemas 

de persistência (Dall’Agnol & Scheffer-Basso, 2000; Oliveira, 2001; Botrel et al., 

2002b; Da Silva et al., 2002;  Ruggieri et al., 2002). O programa de melhoramento da 

EMBRAPA Gado de Leite, obteve uma população de Crioula CNPGL 1 que apresenta 

boa adaptação às condições edafoclimáticas da região da Zona da Mata, de Minas 

Gerais, situando-se entre os genótipos mais produtivos (Botrel et al., 2002a). 
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A produção de alfafa no Brasil é direcionada preferencialmente para a fenação. 

A maioria das pesquisas reportadas na literatura foram conduzidas com alfafa sob corte, 

sendo escassos os estudos de alfafa sob pastejo. Oliveira et al. (2001) trabalharam com 

12 cultivares de alfafa, durante dois anos (20 cortes sucessivos), realizando quatro 

pastejos de curta duração (1 a 2 dias) com taxa de lotação de 40 UA ha-1. Alguns 

cultivares (Crioula Chilena, UC-Cibola, Mecca, Mecca II e Pioneer 5312) mantiveram 

os níveis de produção, sem ter reduzido o número de coroas (Crioula Chilena) e o 

número de hastes (Pionner 5312). Outros (Crioula Brasileira, Victoria, Moapa 69, WL 

516, WL 605 e Pioneer XA132) apresentaram, no decorrer do ensaio, queda acentuada 

na produção de forragem, no decorrer do ensaio. 

Dentre os cultivares existentes no mercado, o Alfagraze foi desenvolvido para 

tolerância ao pastejo (Bouton et al., 1991), possuindo boa produtividade de forragem e 

de sementes (Smith & Bouton, 1989; Smith et al., 1989; Smith & Bouton, 1993; 

Brummer & Moore, 2000, Spitaleri et al., 2001a), mas cujo desempenho produtivo nas 

condições tropicais é pouco conhecido. Existe a necessidade de pesquisa, tanto dos 

materiais locais como das novas introduções de cultivares de alfafa, quanto a capacidade 

produtiva e adaptação às condições edafoclimáticas do Brasil Central, sob pastejo. O 

objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho produtivo o índice de área foliar e a 

interceptação luminosa de cinco cultivares de alfafa sob pastejo e irrigação, num 

ambiente tropical. 

 

3.2 Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido em área do Departamento de Zootecnia da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, pertencente à Universidade de São Paulo, no 

município de Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil, localizado a 22º 42’ 30” S, 47º 38’ 

00” W e 546 m de altitude. O período experimental foi de 31 de março de 2001 a 19 de 

janeiro de 2002, com duração de 295 dias. O experimento foi realizado utilizando-se a 

técnica de “mob-grazing” seguindo um delineamento em blocos completos casualizados, 

com parcelas subdivididas (split-plot), com 10 tratamentos e 6 repetições, totalizando 60 
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unidades experimentais. Nas parcelas foram alocados os fatores de tratamento relativo 

ao método de pastejo (“lotação contínua”, simulada por desfolhas semanais, e “lotação 

rotacionada” com desfolha a cada 4 semanas na primavera-verão e a cada 6 semanas no 

outono-inverno). O pastejo era encerrado sempre que a altura média do dossel atingia 7 

cm. O solo da área experimental é classificado como Nitossolo Vermelho Eutroférrico 

típico (EMBRAPA, 1999) ou Kandiudalfic Eutrudox (Soil Survey Staff, 1990). Em 

fevereiro de 2000 foi feito o preparo do solo, após a análise de terra não ter indicado a 

necessidade de correção (Tabela 1).  

 

 

Tabela 1. Resultado da análise química de terra da área experimental. 

 

 
Amostra 

PH 
(Cl2Ca) 

M.O. 
g dm-3 

P 
mg dm-3 

K           Ca             Mg                                
mmolc dm-3 H+Al S T 

V 
% 

0-20 6,3 40 88 9,6 103 34 20 147,1 166,8 87 

20-40 6,2 29 64 8,1 88 29 22 125,2 146,9 85 

 

 

 

Para descompactar o solo foi utilizado um escarificador e em seguida a área foi 

arada e gradeada, e destorroada com duas passadas de enxada rotativa, para que fosse 

obtida uma estrutura do solo adequada para a semeadura e por último foi passado o rolo 

compactador formando assim a cama de sementes. 
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O clima de Piracicaba é classificado como Cwa, isto é, mesotérmico úmido 

subtropical de inverno seco, onde a temperatura do mês mais frio é inferior a 18ºC e a do 

mês mais quente ultrapassa os 22ºC (Brasil, 1960). Os dados climáticos referentes ao 

período experimental foram coletados no posto meteorológico do Departamento de 

Ciências Exatas da USP/ESALQ localizado a cerca de 1000 m da área experimental. 

(Figura 1 e Tabela 2 ). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Distribuição da temperatura média durante o período experimental comparada 

com a média dos últimos 84 anos (1917-2001). 
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Tabela 2.   Precipitação total e temperaturas médias mensais do ar (máxima, mínima e 

média) durante o período experimental. 

 

 
 
 

Mês  
 

 
 
 

Precipitação Total 
 
 

 
Temperatura  

 
Máxima                          Mínima 

média                            média                              Média 
 

 mm ºC 

Março/2001 274,60 31,45 19,34 25,45 

Média (84 anos) 144,74 31,45 18,22 24,09 

Abril/2001 24,10 30,00 17,58 24,68 

Média (84 anos) 63,13 31,77 15,40 21,87 

Maio/2001 60,60 28,40 12,85 19,16 

Média (84 anos) 52,90 25,44 12,10 19,08 

Junho/2001 19,90 26,10 11,90 18,52 

Média (84 anos) 43,21 25,13 10,34 17,63 

Julho/2001 27,20 24,96 10,19 17,70 

Média (84 anos) 27,12 25,21 9,53 17,38 

Agosto/2001 44,20 25,27 12,45 20,22 

Média (84 anos) 30,46 28,00 11,02 19,18 

Setembro/2001 48,40 27,34 14,73 21,44 

Média (84 anos) 63,50 28,14 13,40 20,72 

Outubro/2001 173,30 28,05 16,12 22,79 

Média (84 anos) 111,06 29,47 15,60 22,27 

Novembro/2001 152,40 30,69 18,69 24,69 

Média (84 anos) 130,65 29,58 16,71 23,11 

Dezembro/2001 204,20 29,23 18,71 23,97 

Média (84 anos) 200,99 29,62 18,17 23,88 

Janeiro/2002 320,20 29,77 19,33 24,57 

Média (84 anos) 225,58 29,98 18,95 24,43 

Fonte: ESALQ, Departamento de Ciências Exatas ( Novembro 2002) 

 

 

O delineamento experimental foi em blocos completos casualizados. Cada 

bloco possuía uma área de 147 m2 (7 x 21 m), dividido com cerca elétrica em duas 

parcelas de 73,5 m2 (7,0 x 10,5 m). Nas parcelas foram alocadas os métodos de pastejo 

(lotação contínua ou rotacionada). Em cada parcela havia cinco sub-parcelas de 14,7 m2 
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(2,1 x 7,0 m), às quais foram alocados os cultivares Os cultivares foram escolhidos de 

modo a representar uma gama de combinações entre 3 fatores que afetam o desempenho 

das plantas (Tabela 3). Embora a adaptação às condições climáticas locais não tenha 

sido avaliada, assumiu-se que era variável entre cultivares com Crioula sendo o único 

material amplamente utilizado nas condições do Brasil Central. A adaptação dos 

materiais importados não fora previamente avaliada nas condições de Piracicaba. 

 

Tabela 3. Combinações dos fatores considerados para a escolha dos cultivares. 

 

Cultivar Dormência 
(GD) 

Procedência Tolerância ao pastejo 

ABT 805 8 I T 

Alfagraze 2 I T 

Crioula 9 N NT 

CUF 101 9 I NT 

Pioneer 5432 4 I T 

GD = grau de dormência (1= totalmente dormente - 11= totalmente não dormente); N = Nacional; I = Importado 

 

Antes da semeadura, as sementes foram inoculadas com BIOMAX contendo 

turfa esterilizada com a estirpe de Sinorhizobium meliloti SEMIA-134. A semeadura foi 

realizada em 1 de setembro de 2000, em linhas distanciadas de 20 cm, na densidade de 

12 kg de sementes por ha. O controle das ervas daninhas se deu através do uso de 

herbicida glyphosate [N-(fosfonometil) glicina] pulverizado na forma de solução a 3% 

V/V, e/ou corte com roçadeira costal na área ao redor das parcelas. Em 19 de setembro 

de 2000 foi feita aplicação do graminicida haloxyfop-methyl [metil 2-{4 (3-cloro-5-

(trifluorometil-2-piridinoxi)) fenoxi}-propanoato] 0,09 a 0,12 kg ia-1ha-1, juntamente 

com óleo mineral Joint a 0,25 %.  

Em 28 de novembro de 2000, após cerca de 80 dias da semeadura, foi realizado 

um corte de uniformização com uma segadora utilizada no corte para feno. Em 6 de 

dezembro de 2000 foi feita a adubação com micronutrientes (FTE BR 12) e húmus de 

minhoca, nas quantidades de 40 kg ha-1 (58 g por sub-parcela) e 400 kg ha-1 (580 g por 
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sub-parcela) respectivamente. Em fevereiro de 2001 foram montadas as cercas elétricas 

ao redor das parcelas para o pastejo. 

Em 23 de fevereiro de 2001 houve outro corte na área experimental, à altura 

média de 5 cm, e no dia 1 de março de 2001 foi montado o equipamento de irrigação. 

Em 20 de março de 2001 foi feita outra aplicação do graminicida haloxyfop-methyl 

(metil 2-{4 (3-cloro-5-(trifluorometil-2-piridinoxi)) fenoxi}-propanoato 0,09 a 0,12      

kg ia-1ha-1), juntamente com óleo mineral Joint a 0,25 %. Em 17 de julho de 2001 devido 

à proliferação de pulgão-verde-azulado [Acyrthosiphon kondoi (Shinji, 1938)] aplicou-se 

Boveril PM [Beauveria bassiana (Bals.) Viull.] como controle biológico em uma 

concentração de 4 kg ha-1. 

O primeiro pastejo foi realizado em 31 de março de 2001. Foram utilizadas 

novilhas da raça Holandesa preto e branco, com idade entre 12 a 18 meses e com peso 

médio de 300 a 450 kg. Durante o período experimental foram totalizados 43 pastejos 

para o tratamento de lotação contínua e 10 para o tratamento rotacionado. 

A massa de forragem (MF) foi medida imediatamente antes e depois de cada 

pastejo, em cada unidade experimental. Utilizou-se o método de amostragem dupla, 

onde o método indireto escolhido foi o “rising plate meter” ou prato ascendente 

(Santillan et al., 1979), que foi calibrado periodicamente pré- e pós-pastejo (Pedreira, 

2002). Nessas ocasiões a calibração consistiu em demarcar com um circulo de 0,25m2 as 

áreas de máxima e mínima MF em cada sub-parcela. Estas áreas foram medidas com o 

prato ascendente e em seguida cortadas a 3 centímetros da superfície do solo. As 

amostras foram levadas para secar em estufa de ar forçado a 65ºC até peso constante e 

pesadas. A calibração foi feita em 4 ocasiões ao longo do período experimental: em 24 

de março de 2001; 24 de maio de 2001; 27 de outubro de 2001 e 20 de dezembro de 

2001 num total de 120 locais de dupla amostragem. Através de análise de regressão 

(PROC REG, SAS 1996) foi estabelecida a relação entre a altura do prato e a MF. Em 

cada amostragem a MF era estimada pela média de 30 leituras de prato feitas em cada 

sub-parcela. O acúmulo de forragem (AF) em cada ciclo foi calculado para cada sub-

parcela subtraindo-se a MF pós-pastejo do ciclo “n-1” da MF pré-pastejo do ciclo “n”. 
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As taxas médias diárias de AF foram calculadas dividindo-se o AF pelo número de dias 

de acúmulo em cada rebrota. 

As medições de índice de área foliar (IAF) foram feitas com um analisador de 

dossel LI-COR modelo LAI 2000 (LI-COR, Lincoln Nebraska, EUA) imediatamente 

antes e depois do pastejo, nas primeiras horas do dia ou no final da tarde, em 31 de 

março de 2001; 24 de maio de 2001; 29 de setembro de 2001 e 18 de janeiro de 2002. 

Em cada data de amostragem foram realizadas leituras em dez pontos representativos (5 

na linha e 5 na entrelinha) da condição média da vegetação de cada sub-parcela, 

totalizando 10 leituras por unidade experimental. Na análise estatística foram utilizados 

valores médios [(IAFpré + IAFpós)/2]. 

Interceptação luminosa (IL) foi estimada usando um fotômetro tipo line 

quantum sensor acoplado a um medidor Light Meter LI-250 (LI-COR, Lincoln 

Nebraska, EUA) antes e depois do pastejo, em 26 de maio de 2001e 24 de outubro de 

2001, em 8 pontos representativos da condição média da vegetação de cada parcela (4 

leituras acima e 4 leituras na base do dossel), posicionando o aparelho em direção 

oblíqua (um extremo do aparelho numa linha e outro extremo na outra linha do alfafal), 

totalizando 8 leituras por cada unidade experimental. As leituras foram feitas ao redor 

das 12:00 horas sob céu claro, medindo-se a intensidade luminosa acima do alfafal (Io) e 

no nível do solo (I). A interceptação luminosa era calculada como IL = [(Io-I)/Io] *100. 

Foram utilizados valores médios na análise estatística [(ILpré + ILpós)/2.]. 

Os dados foram analisados utilizando-se o procedimento MIXED do pacote 

estatístico SAS, Statistical Analysis System, (Littell et al., 1996). Para a obtenção das 

médias, foi utilizado o método dos quadrados mínimos (LSMEANS), e para efeito de 

comparação de médias entre tratamentos foi utilizado o teste de Tukey com um nível de 

significância de 5%. As interações significativas foram desdobradas de acordo com os 

fatores envolvidos e aplicou-se análise de regressão para as épocas nas variáveis onde 

houve significância. 
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3.3 Resultados e Discussão 

 

3.3.1 Acúmulo total e taxa de acúmulo de forragem 

 

O acúmulo de forragem total (AFT) foi afetado pelo método de pastejo 

(P=0,0001), cultivar (P=0,0071) e pela interação método x cultivar (P=0,0001). Os 

valores médios de AFT variaram entre 26,6 (ABT-805) e 19,4 Mg MS ha-1ano-1 (CUF-

101) sob lotação contínua, e de 18,3 (Crioula) e 13,3 Mg MS ha-1 ano-1 (Alfagraze) sob 

lotação rotacionada. O maior AFT no tratamento de lotação contínua foi da ABT-805 

(26,6 Mg MS ha-1ano-1), o qual não diferiu dos acúmulos de Alfagraze (26,3 Mg MS   

ha-1ano-1) e Pioneer 5432 (24,3 Mg MS ha-1ano-1). Os AFT sob lotação contínua 

correspondente aos cultivares Crioula (19,9 Mg MS ha-1ano-1) e CUF-101 (19,4 Mg MS 

ha-1ano-1, foram iguais, embora diferentes daqueles cultivares tolerantes ao pastejo. O 

maior valor de AFT obtido sob lotação rotacionada foi para Crioula (18,3 Mg MS         

ha-1ano-1), ABT-805 (17,6 Mg MS ha-1ano-1) e CUF-101 (17,7 Mg MS ha-1ano-1). 

Pioneer 5432 e Alfagraze tiveram produções iguais (entre 15,3 e 13,3 Mg MS ha-1ano-1). 

 

Tabela 4.  Acúmulo de forragem total de genótipos de alfafa sob pastejo, ao longo do 

período experimental. 

 

 Método de pastejo 

Cultivar Lotação contínua Lotação rotacionada 

 Mg MS ha-1ano-1 

ABT-805 26,6Aa 17,6Ab 

Alfagraze 26,3Aa 13,3Bb 

Crioula 19,9Bb 18,3Ab 

CUF-101 19,4Bb 17,7Ab 

Pioneer 5432 24,3Aa 15,3Bb 

EPM= 939,2705 
ab Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,05). 
AB Médias  na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,05). 
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No acúmulo de forragem de verão (AFV), medido no período compreendido 

entre 31 de março até 30 de junho 2001 e de 11 de outubro de 2001 até 18 de janeiro 

2002, houve efeito de método (P=0,0306), cultivar (P=0,0001) e da interação método x 

cultivar (P=0,0001). O AFV sob lotação contínua, foi maior (P<0,05) em ABT-805 e 

Alfagraze, intermediário em Pioneer 5432, e menor em Crioula e CUF-101. Sob lotação 

rotacionada, os AFV foram maiores (P<0,05) em Crioula, CUF-101 e ABT-805, 

intermediário em Pioneer 5432 e menor em Alfagraze. A produtividade de verão da 

Pioneer 5432 foi intermediária, para ambos métodos de pastejo (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Acúmulo de forragem de verão (AFV) em genótipos de alfafa sob pastejo, de 

março-junho 2001 e outubro 2001-janeiro 2002. 

 

Método de pastejo  

Cultivar Lotação contínua Lotação rotacionada 

 Mg MS ha-1ano-1 

ABT-805 18,9Aa (71,0A) 14,3Ab (81,2A) 

Alfagraze 18,8Aa (71,5A) 10,6Cb (79,7C) 

Crioula 12,8Ca (64,3C) 14,7Aa (80,3B) 

CUF-101 12,2Ca (62,9C) 14,3Aa (80,8B) 

Pioneer 5432 16,6Ba (68,3B) 12,6Bb (82,3A) 

EPM= 852,2324 
Valores entre parênteses indicam percentagem (%) em relação ao AFT. 
ab Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,05). 
ABMédias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,05). 

 
 

No período entre 9 de julho até 28 de setembro de 2001, foi computado o 

acúmulo de forragem de inverno (AFI). Houve efeito de método (P=0,0001) e da 

interação método x cultivar (P=0,0179), mas não houve efeito de cultivar (P=0,1153). 

Sob lotação contínua os AFI dos cultivares foram iguais. Sob lotação rotacionada, os 

AFI da Crioula, CUF-101, ABT-805 e Pioneer 5432, não diferiram entre si, embora 
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foram todos superiores ao de Alfagraze (2,7 Mg MS ha-1ano1) que apresentou a menor 

produção dos genótipos estudados (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Acúmulo de forragem de inverno (AFI) em alfafa sob pastejo, durante os 81 

dias correspondente ao período de inverno. 

 

Método de pastejo  

Cultivar Lotação contínua Lotação rotacionada 

 Mg MS ha-1ano-1 

ABT-805 7,6Aa (28,6C) 3,3Ab (18,7C) 

Alfagraze 7,4Aa (28,1C) 2,7Bb (20,3A) 

Crioula 7,2 Aa (36,0A) 3,6Ab (19,7B) 

CUF-101 7,3 Aa (37,5A) 3,4 Ab (19,2B) 

Pioneer 5432 7,7 Aa (31,8B) 3,2 Ab (20,9A) 

EPM= 288,2018 
Valores entre parênteses indicam percentagem (%) em relação ao AFT. 
ab Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,05). 
AB Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,05). 

 

 

 

Para taxa média diária de acúmulo de forragem no verão (TMDAV), houve 

efeito de método (P=0,0011), cultivar (P=0,0001) e da interação método x cultivar 

(P=0,0001). A TMDAV foi maior (P<0,05) sob lotação contínua, em ABT-805 e 

Alfagraze, intermediária em Pioneer 5432 e menor em Crioula e CUF-101. Sob lotação 

rotacionada as TMDAV foram maiores em Crioula, ABT-805 e CUF-101, enquanto que 

Pioneer 5432 e Alfagraze, apresentaram as menores TMDAV (Tabela 7). 
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Tabela 7. Taxa média diária de acúmulo de forragem no verão (TMDAV) em alfafa sob 

pastejo, durante os 191 dias correspondente ao período de verão. 

 

Método de pastejo  

Cultivar Lotação contínua Lotação rotacionada 

 kg MS ha-1dia-1 

ABT-805 139,09Aa 92,07Ab 

Alfagraze 137,60 Aa 69,61Cb 

Crioula 104,46Ca 95,99Aa 

CUF-101 101,59Ca 92,80Aa 

Pioneer 5432 127,51Ba 80,19Bb 

EPM= 4,8757 
ab Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,05). 
AB Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas n ão diferem entre si (P>0,05). 
 

 

A taxa média diária de acúmulo de inverno (TMDAI) foi estimada para os 81 

dias de inverno. Houve efeito de método (P=0,0001) e da interação método x cultivar 

(P=0,0124), não sendo verificado efeito de cultivar (P=0,1019). Os valores médios de 

TMDAI sob lotação contínua foram iguais entre os cultivares. Sob lotação rotacionada, 

os valores médios das TMDAI para os cultivares Crioula, CUF-101, ABT-805 e Pioneer 

5432 foram superiores ao da Alfagraze que apresentou a menor taxa de acúmulo de 

inverno dos genótipos (Tabela 8). 
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Tabela 8.  Taxa média diária de acúmulo de inverno (TMDAI) em alfafa sob pastejo, 

durante os 81 dias correspondente ao período de inverno. 

 

Método de pastejo  

Cultivar Lotação contínua Lotação rotacionada 

 kg MS ha-1dia-1 

ABT-805 93,82Aa 40,98Ab 

Alfagraze 91,21Aa 33,64Bb 

Crioula 88,73 Ba 44,92 Ab 

CUF-101 89,86 Ba 42,15 Ab 

Pioneer 5432 95,60 Aa 40,11 Ab 

EPM= 3,6979 
ab Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,05). 
AB Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,05). 

 

Os resultados relativos aos acúmulos de forragem e taxas médias diárias de 

acúmulo de forragem, foram sempre superiores sob lotação contínua do que sob lotação 

rotacionada. Relativamente ao Alfagraze, Pioneer 5432 e ABT-805 acumularam 

respectivamente, sob lotação contínua 49,4 e 34% mais forragem em comparação com 

Crioula e CUF-101 que foi  de 8%, para ambos cultivares. 

A dormência e a forma de sobreviver a invernos rigorosos, são características 

particulares no caso da alfafa, mas as bases fisiológicas desses mecanismos ainda não 

são bem compreendidas (Cunningham et al., 2001). Cultivares não dormentes são 

desejáveis pois em condições tropicais produzem maiores quantidades de forragem 

durante o outono e inverno, reassumindo o crescimento das hastes no início da 

primavera e iniciando rapidamente a rebrota após um corte no verão. Uma vez iniciada a 

rebrota, a taxa de alongamento das hastes em cultivares não dormentes é o dobro 

daquela de germoplasmas dormentes, resultando em grandes diferenças na expansão da 

área foliar e na massa de forragem por haste (Volenec, 1985), fatores conhecidos e 

correlacionados com elevadas produções (Volenec et al., 1987). 
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Os genótipos apresentaram diferentes padrões de comportamento para AFT, 

AV, AI, TMDAV e TMDAI, sob lotação contínua. Smith et al. (1989) avaliaram 

cultivares de alfafa, incluindo a GA-GC (atualmente Alfagraze) sob lotação contínua, 

concluindo que os cultivares destinados a feno apresentaram altas taxas de mortalidade, 

prejudicando a rebrota e reduzindo a produtividade, o mesmo não acontecendo com os 

cultivares tolerantes ao pastejo. O GA-GC manifestou um bom potencial de rebrota e 

persistência sob pastejo, produzindo 6.370 kg ha-1 durante os 114 dias correspondente ao 

período de verão. Smith et al. (1993), encontraram em Alfagraze produções em torno de 

14 a 17 Mg MS ha-1ano-1 quando foi conduzido para feno e de 7.505 kg ha-1 em dois 

anos de pastejo sob lotação contínua. 

Em Piracicaba, Oliveira et al. (2001) obtiveram em média após dois anos de 

corte, produtividade em torno de 21 (Crioula Brasileira) e 25 Mg MS ha-1ano-1 (Crioula 

Chilena). Quando submeteram esses materiais a pastejo, usando desfolhas rápidas com 

altas taxas de lotação e períodos de descanso de 60, 75 e 40 dias (21/7, 23/9, 6/12 e 

15/01), respectivamente, obtiveram, sob irrigação, produções em torno de 7 (Crioula 

Brasileira) e 10 Mg MS ha-1ano-1 para Crioula Chilena.  

Ruggieri et al. (2002), num experimento de cultivares de alfafa para produção 

de feno, mediram produções anuais médias de 21,27 e 20,90 Mg MS ha-1ano-1 para 

Crioula importada e Crioula CRA-RS, respectivamente. Da Silva et al. (2002), 

obtiveram em 13 cortes durante 18 meses, produções de forragem de 22,72; 21,60 e 

20,10 Mg MS ha-1 ano-1, para Crioula importada, Crioula CRA-RS e Crioula Honda, 

respectivamente. Botrel et al. (2002b), avaliaram cultivares de alfafa em diferentes 

regiões do estado de Minas Gerais, reportando produções de forragem para o cultivar 

Crioula ao redor de 13 e 20 Mg MS ha-1 ano-1 dos quais 30 a 52% foram produzidos 

durante o inverno. 

Da análises do presente estudo surge um contraste evidente entre os cultivares 

tolerantes e não tolerantes ao pastejo, sendo mais marcado sob lotação contínua que sob 

lotação rotacionada. O grau de dormência (GD) dos diferentes cultivares, ficou 

evidenciado sob lotação rotacionada, onde Alfagraze, com o mais alto grau de 

dormência foi quem apresentou o menor AFT (Tabela 4.), com a vantagem de ter sido 
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um dos cultivares que mais persistiram, conforme o já reportado por diversos autores 

(Bariggi & Romero,1986; Romero, 1988; Romero et al., 1995a; Volenec, 1985; Volenec 

et al., 1987; Basigalup 2000a) e conforme resultados de um estudo acompanhante 

(capítulo 4). 

Com relação ao AFV (Tabela 5), no tratamento sob lotação contínua, os 

cultivares ABT-805 e Alfagraze concentraram sua produção durante o verão em torno de 

72%, Pioneer 5432 com 68%, Crioula e CUF-101 com 63,6%, com produções que 

variaram entre 19, 17 e 13 Mg MS ha-1, respectivamente. Sob lotação rotacionada, os 

AFV foram distribuídos em 82% para Pioneer 5432, 80,7% para ABT-805, Crioula e 

CUF-101 e 79,7% para Alfagraze, com produções em torno de 13; 14,5 e 11 Mg          

MS ha-1. Ruggieri et al. (2002) obtiveram produções no verão de 8,21 Mg MS ha-1 para 

Crioula importada e de 8 Mg MS ha-1 para Crioula CRA-RS. Bariggi & Romero (1986); 

Romero et al. (1995a), relataram que a desfolha mecânica reduz a área foliar de forma 

drástica e instantânea, acontecendo o mesmo com um pastejo rotacionado muito intenso. 

Para o AFI (Tabela 6), o desempenho dos cultivares foi semelhante sob lotação 

contínua, com produtividade em torno de 7 e 8 Mg MS ha-1, distribuída em 37% para os 

cultivares Crioula e CUF-101, 28% para ABT-805 e Alfagraze e 32% para o cultivar 

Pioneer 5432. Sob lotação rotacionada, as produções foram em torno de 3,5 Mg MS ha-1 

para os cultivares ABT-805, Crioula, CUF-101 e Pioneer 5432 e 2,7 Mg MS ha-1 para 

Alfagraze, correspondendo a 19,6 e 20,3% da produção anual distribuída durante o 

inverno (Tabela 6). Ruggieri et al. (2002) mostraram produções no inverno de 2,42 Mg 

MS ha-1 (Crioula importada) e 2,44 Mg MS ha-1 (Crioula CRA-RS) acontecendo a 

mesma situação com os acúmulos de verão descrito e discutido anteriormente. Botrel et 

al. (2002b), avaliando cultivares sob corte em diferentes regiões do estado de Minas 

Gerais, relataram para o cultivar Crioula produções anuais em torno de 13 Mg MS        

ha-1ano-1na Zona da Mata, com 31,1% da produção anual durante o inverno; 17,56 Mg 

MS ha-1ano-1, no Sul de Minas com 51,9% no inverno e de 20 Mg MS ha-1ano-1 na Zona 

Metalúrgica com 43,8% distribuído no inverno. Oliveira (2001) estudando a 

produtividade e qualidade de cultivares de alfafa mantidas sob irrigação, obteve 

produtividade média de 20,94 Mg MS ha-1ano-1 e estacionalidade média de produção 
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para alfafa Crioula Chilena de 58,77 e 41,23% para os meses de verão e inverno, 

respectivamente. 

No presente estudo 70,2% do período experimental foi verão e 29,8% inverno. 

Aparentemente sob lotação contínua os cultivares ABT-805 (71%) e Alfagraze (71,5%) 

não diferiram na distribuição estacional da forragem, embora sejam diferentes enquanto 

ao grau de dormência. Pioneer 5432 comportou-se de maneira intermediária (68,3%). 

Crioula e CUF-101 foram semelhantes diferindo dentre os cultivares com distribuição de 

forragem no período do verão em torno de 64%. No método de pastejo rotacionado, 

ABT-805 e Pioneer 5432 foram semelhantes (81 e 82%) diferindo de Crioula e CUF-101 

(80,3 e 80,8%), enquanto Alfagraze foi de 79,7%. 

As TMDAI foram iguais ou semelhantes às TMDAV. Isto pode estar 

relacionado com o período de inverno (9 de julho a 28 de setembro de 2001), que foi 

mais quente (agosto/20,2ºC; setembro/21,4ºC) que a média dos últimos 84 anos 

(agosto/19,2ºC; setembro/20,7ºC), na localidade do experimento, favorecendo a 

produção dos cultivares dormentes como Alfagraze e Pioneer 5432. Esses cultivares 

provavelmente não entraram em dormência, como seria de se esperar em invernos 

rigorosos, produzindo área foliar durante o inverno se comportando como um cultivar 

não dormente 

Monteiro (1989), trabalhando em Piracicaba com os cultivares CUF-101 e 

Crioula, observou que, quando as temperaturas médias do inverno se mantiveram mais 

baixas dentro do período experimental, as plantas reagiram com bastante semelhança, ao 

manejo da desfolha, enquanto que, após o estabelecimento de temperaturas mais altas 

com média de 24ºC, as plantas reagiram diferentemente quanto à capacidade de rebrota e 

a produção de forragem. No presente estudo, os mesmos cultivares sob pastejo, 

manifestaram comportamento semelhante, com AFT em torno de 20 Mg MS ha-1 ano-1 

sob lotação contínua e de 18 Mg MS ha-1 ano-1 sob lotação rotacionada. 
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3.3.2 Índice de área foliar 

 

Houve diferenças no IAF médio no método de pastejo (P=0,0002), dias após o 

início do pastejo (P=0,0001), além do efeito da interação método x cultivar (P=0,0011) e 

método x dias após o início do pastejo (P=0,0001). Não houve, no entanto, diferença 

entre cultivares (P=0,1864) nem efeito da interação cultivar x dias após o inicio do 

pastejo (P=0,9142). Os valores de IAF ao longo do período experimental variaram entre 

2,07 (ABT-805) e 1,76 (Pioneer 5432) sob lotação rotacionada e 1,05 (Alfagraze) e 0,91 

(ABT-805) sob lotação contínua (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Índice de área foliar médio§ [(IAFpré+IAFpós)/2] de genótipos de alfafa sob 

pastejo, de março de 2001 a fevereiro de 2002. 

 

Método de pastejo  

Cultivar Lotação contínua Lotação rotacionada 

 IAF 

ABT- 805 0,91Aa 2,07Ab 

Alfagraze 1,05Aa 1,80Bb 

Crioula n.d. 1,96A 

CUF-101 n.d. 1,83A 

Pioneer 5432 0,98Aa 1,76Bb 

EPM* 0,054 
§
Média das 4 datas de avaliação. 

* EPM - Erro padrão da média. 
ab Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,05). 
AB Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,05). 
n.d.= dados não disponíveis devido à degradação do estande de plantas. 
 
 

Valores de IAF médio sob lotação contínua decresceram conforme a estação de 

pastejo progrediu variando entre 1,64, 0,83, 0.74 e 0,22 no início, aos 54, 182 e 293 dias 

após o início do pastejo, respectivamente (Figura 2). Sob lotação rotacionada os valores 
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de IAF variaram entre 1,96 e 1,08 no início e aos 293 dias de iniciado o pastejo, 

respectivamente. Houve um aumento nos valores de IAF aos 54 e 182 dias após o início 

do pastejo, correspondendo a 2,10 e 2,41, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 -  Índice de área foliar médio (IAF) de alfafa sob lotacão contínua, em relação 

dos dias após o inicio do pastejo. 

 

 

A redução dos valores de IAF sob lotação contínua ocorreu como conseqüência 

da freqüência de pastejo, impedindo a planta de repor rapidamente a área foliar. Embora, 

sob lotação rotacionada, o aumento dos valores de IAF aos 54 e 182 dias após iniciado o 

pastejo, pode ter ocorrido pelas temperaturas mais quentes durante o inverno, 

favorecendo a produção de área foliar.  

Alfagraze, Pioneer 5432 e ABT-805 são cultivares tolerantes ao pastejo. Essa 

condição pode estar relacionada maiores valores de IAF no método contínuo, em 

comparação com os valores registrados para Crioula e CUF-101, mostrando a não 
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tolerância ao pastejo (Tabela 9), conforme confirmado em estudo acompanhante 

(capítulo 4). 

Elevadas produções de forragem estão associadas a maiores valores de IAF e a 

forma em como a planta reassume o crescimento após o corte ou pastejo (Leach, 1968). 

No presente estudo, os maiores AFT e menores valores de IAF foram obtidos sob 

lotação contínua quando comparado com o método de pastejo rotacionado (Tabelas 4 e 

9). O bom desempenho dos cultivares sob lotação rotacionada pode ser explicado pelo 

fato de que as plantas provavelmente foram capazes de repor área foliar suficiente 

mantendo boas coberturas foliares dos estandes até o final do experimento. 

Bariggi & Romero, 1986; Romero et al., 1995a; Basigalup, 2000a; verificaram 

que alfafais sob lotação contínua sofrem perda de vigor, produzindo menor quantidade 

de forragem e reduzindo o tamanho do sistema radicular. No presente estudo, o 

desempenho dos cultivares tolerantes ao pastejo (ABT-805, Alfagraze e Pioneer 5432) 

sob lotação contínua foram marcantes, possibilitando melhor resposta das plantas à 

situação de estresse. No entanto, o cultivar Crioula apesar de estar adaptado às condições 

ambientais, não teve um lugar de destaque, talvez devido à falta de tolerância ao pastejo. 

Com relação ao comportamento dos cultivares sob lotação rotacionado, o maior 

valor de IAF foi em ABT-805 seguido por Crioula e CUF-101. O ABT-805, um cultivar 

importado e tolerante ao pastejo, situou-se entre os de melhor desempenho.  

Greub & Wedin (1971) trabalharam com o cultivar Vernal, com dormência 

semelhante à da Alfagraze, realizando cortes a 5 cm e constataram que, a alfafa 

desenvolve rapidamente área foliar no crescimento da primavera, confirmando o já 

relatado por Leach (1969), Volenec (1985), Romero et al., 1995a, e Avice et al. (1997a), 

que escreveram que a rebrota ocorre de 7 a 10 dias após a desfolha. Avice et al. (1997a) 

verificaram valores de IAF de 4,7; 3,5 e 3,2 no primeiro, segundo e terceiro corte 

efetuados quando a alfafa estava com 8, 10 e 14% de floração. Após o terceiro corte e 

com uma rebrota de 21 dias, o IAF foi 2,9 sugerindo que com esse valor a planta já tinha 

iniciado o acúmulo de reservas. Os mesmos autores constataram que com valores de IAF 

superiores a 4, houve perdas de folhas no estrato inferior, inclusive durante o primeiro e 

terceiro corte. Esses resultados são condizentes com os de Hodgson (1990) que mostrou 
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que com valores de IAF superiores a 3 têm-se maiores produções em detrimento de uma 

diminuição da fotossíntese líquida, com o conseguinte aumento na senescência. 

 

 

3.3.3 Interceptação luminosa (IL) 

 

Para interceptação luminosa média houve efeito de método (P=0,0001), dias 

após o início do pastejo (P=0,0001) e da interação método x cultivar (P= 0,0030), não 

tendo sido verificado para cultivar (P=0,0618), para as interações cultivar x dias após o 

inicio do pastejo (P=0,6863) e método x dias após o início do pastejo (P=0,1182). Os 

valores médios de IL ao longo do período experimental variaram entre 52,7 % (ABT-

805) e 47,1% (Alfagraze) sob lotação rotacionada e 14,1% (Alfagraze) e 10,72% 

(Crioula) sob lotação contínua (Tabela 10). 

A IL média sob lotação contínua diminuiu ao longo da estação de pastejo em 48 

unidades percentuais, enquanto que no pastejo rotacionado a queda foi de 11 unidades 

percentuais. Houve uma redução na IL com o decorrer dos dias após o início do pastejo, 

registrando valores em torno de 35 e 28% aos 57 e 151 dias de iniciado o pastejo, 

respectivamente. 

Sob lotação contínua, os cultivares tolerantes ao pastejo mostraram maiores 

valores de IL, enquanto os cultivares CUF-101 e Crioula, apresentaram os menores 

valores. Esses resultados são condizentes com os de AFT baixo sendo prejudicados por 

sua baixa persistência e baixos acúmulos nos ciclos finais da estação. Sob lotação 

rotacionada, a IL em ABT-805 e Crioula foi maior enquanto que CUF-101, Pioneer 

5432 e Alfagraze evidenciaram as menores IL (Tabela 10). 
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Tabela 10. Interceptação luminosa média (IL) em cultivares de alfafa sob pastejo, ao 

longo do experimento. 

 

Método de pastejo  

Cultivar Lotação contínua Lotação rotacionada 

 % 

ABT-805 13,44Ab 52,66Aa 

Alfagraze 14,10Ab 47,15 Ba 

Crioula 10,72Bb 51,96Aa 

CUF-101 10,88Bb 49,29 Ba 

Pioneer 5432 12,56Ab 48,94 Ba 

EPM* 1,177 

*EPM - Erro padrão da média. 
ab Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,05). 
AB Médias na linha seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,05). 

 

Gosse et al. (1988) relataram que a alfafa apresenta duas populações 

diferenciadas de hastes, as provenientes de gemas axilares contribuindo com 30% na 

interceptação da radiação, e as provenientes de gemas da coroa interceptando cerca de 

60 a 76% da radiação incidente.  

 

4 Conclusões 

 

O cultivar ABT-805 apresentou um melhor desempenho em termos de 

produtividade, IAF e IL para ambos os métodos de pastejo, superando amplamente o 

cultivar Crioula, enquanto que o cultivar Alfagraze, manifestou ser o mais produtivo sob 

lotação contínua, e menos produtivo sob lotação rotacionada. Pioneer 5432 situou-se 

numa situação intermediária em relação à produtividade e tolerância ao pastejo, no 

entanto Crioula e CUF-101 foram relativamente produtivas, manifestando as 

características de alfafa tipo “feno”. Sob lotação contínua aparentemente o lento 

aparecimento de novos brotos provavelmente limitou a taxa de rebrota, reduzindo a 
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formação de tecido fotossintetizante e por conseguinte a IL e o IAF foram menores do 

que no sob pastejo rotacionado. 

Assim como o Alfagraze foi desenvolvido para ser um cultivar tolerante ao 

pastejo possuindo boa produtividade de forragem e de sementes, existe a necessidade de 

novas pesquisas com o cultivar ABT-805, nas condições edafoclimáticas do Brasil 

Central. No presente estudo esse cultivar revelou ter sido um dos com melhor 

desempenho produtivo, com a vantagem de ser não dormente e tolerante ao pastejo, 

condições essas ventajosas e desejáveis para a pecuária brasileira, pois produz maior 

quantidade de forragem durante o outono e inverno, época que coincide com a baixa 

produtividade das pastagens, sem diminuir o elevado valor nutritivo. 

 

 

 



 

 

 

 

 
4 DETERMINANTES MORFOFISIOLÓGICOS DA PERSISTENCIA DE 

GENÓTIPOS DE ALFAFA SOB PASTEJO 
 

Resumo 

 

A baixa produtividade das pastagens tropicais durante o “inverno” no Brasil 

Central é uma das causas que mais contribui para a baixa produtividade dos rebanhos. 

Desse modo espécies de alto potencial forrageiro como a alfafa (Medicago sativa L.), 

podem ser opções para melhorar o desempenho animal, pois associam elevada produção 

com alto valor nutritivo. Há necessidade de pesquisa com as novas e já existentes 

introduções de genótipos de alfafa, quanto à persistência e adaptação às condições 

edafoclimáticas do Brasil Central quando submetidas a pastejo. De março de 2001 a 

fevereiro de 2002, foram avaliados os determinantes morfofisiológicos da persistência 

de cinco genótipos de alfafa num Kandiudalfic Eutrudox. Um experimento de tipo 

“mob-grazing” foi realizado em área do Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP, 

em Piracicaba, SP. O delineamento experimental foi o de blocos completos 

casualizados, com parcelas subdivididas (split-plot), com 10 tratamentos e 6 repetições, 

totalizando 60 unidades experimentais. Nas parcelas foram alocadas os fatores de 

tratamento relativo ao método de pastejo (“lotação contínua”, simulada por desfolhas 

semanais, e “pastejo rotacionado” com desfolha a cada 4 semanas na primavera-verão e 

a cada 6 semanas no outono-inverno). Nas sub-parcelas foram alocadas os cinco 

genótipos de alfafa com diferentes aptidões agronômicas em termos de dormência, 

adaptação local e tolerância ao pastejo (ABT-805, Alfagraze, Crioula, CUF-101 e 

Pioneer 5432), submetidos a 295 dias de pastejo e sob irrigação. Houve diferença no 

desempenho dos cultivares tolerantes e não tolerantes ao pastejo, no estande final de 

plantas, na percentagem de sobrevivência, na proporção de invasoras na massa pré-
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pastejo e nos teores e estoques de CNE e NT avaliados em raízes e coroa dos cultivares 

Crioula e CUF-101, os quais não sobreviveram ao pastejo sob lotação contínua, até o 

final do experimento. O cultivar com melhor persistência, sob lotação contínua foi o 

Alfagraze, com um estande inicial 245,7 e final de 63,9 de plantas m-2, correspondendo a 

26% de sobrevivência. Sob pastejo rotacionado a maior sobrevivência de plantas foi 

obtida em ABT-805 com um estande inicial e final em torno de 250 e 112,3 plantas m-2, 

correspondendo a 44,9% de sobrevivência. Dos cultivares dormentes não adaptados ao 

pastejo, CUF-101 foi o que revelou menor tolerância. Duzentos e dez dias após o inicio 

do pastejo, sob lotação contínua, havia somente 9,6% de alfafa na massa de forragem 

pré-pastejo, indicando nessa data o que aconteceria com o estande de plantas ao final do 

experimento. Trezentos e vinte e cinco dias após o início do pastejo, Alfagraze, ABT-

805 e Pioneer 5432 apresentaram valores médios de teores e estoques de CNE em raízes 

e coroas, em torno de 221 e 112,9 g kg-1 MO e de 406 e 210,7 g m-2 MO, 

respectivamente. Estoques de CNE sofreram drástica redução nas raízes (79,8%) e 

coroas (84,7%) de alfafa, quando foram submetidos a lotação contínua e em torno de 46 

e 59%, respectivamente, sob lotação rotacionada. Cultivares tolerantes ao pastejo 

tiveram valores médios de teores e estoques de nitrogênio total, nas raízes e coroas, em 

torno de 168,9 e 231,2 g kg-1 MO e de 331,6 e 326,9 g m-2 MO, respectivamente.  

 

 

Summary 

 

The low yield potential of tropical pastures during the cool, dry season of the 

year in central Brazil is regarded as a major cause of the low productivity of forage-

livestock systems in that region. High-yielding forages that can accumulate large 

amounts of nutritious herbage year-round under grazing, such as alfalfa (Medicago 

sativa L.), may solve foraging strategy problems with advantages over conserved forage 

options.  Research is needed in order to identify adapted genotypes, both local and 

imported, as well as to assess their persistence under grazing in those locations of central 

Brazil where their introduction might have a positive impact.  The morphological and 



 56 

physiological determinants of persistence under grazing of five alfalfa genotypes in 

response to grazing method was studied from March 2001 to February 2002 on a 

Kandiudalfic Eutrudox in Piracicaba, SP, under irrigation.  In a mob grazing study, laid 

out as a randomized complete block design and six replications, treatments included all 

possible combinations two grazing methods as a main plot factor (rotational stocking 

simulated by grazings every four weeks in the "warm rainy season" and six weeks 

during the "cool dry season" and continuous stocking simulated by weekly grazings 

throughout the experimental period) and five alfalfa genotypes as subplot factor.  

Subplots were sown with genotypes with contrasting agronomic characteristics in terms 

of their dormancy, origin, and grazing tolerance (ABT 805, Alfagraze, Crioula, CUF-

101 and Pioneer 5432), and grazed down to a 7 cm stubble on every grazing event, for  

295 days.  Genotype performance was variable regarding the final stand counts, plant 

survival, percent alfalfa in pregraze forage mass, and in the concentration and pool of 

total non-structural carbohydrates (TNC) and total nitrogen (N) in roots and crowns of 

alfalfa plants.   Crioula and CUF-101 did not survive through the end of the trial, under 

either grazing method.  Alfagraze showed the highest persistence  under continuous 

stocking, with stand counts falling from 245.7 to 63.9 plants m-2 (26% survival). Under 

rotational stocking, ABT-805 had the highest persistence, with plot stands declining 

from 250 to 112.3 plants m-2, a 44,9% survival rate.  Among the dormant, non grazing 

tolerant cultivars, CUF-101 showed the poorest persistence.  Two hundred and ten days 

after initiation of grazing, there was a mean 9.6% alfalfa in the total pregraze forage 

mass, a harbinger of the general degradation of the plot stands which materialized at the 

end of the experimental period. Three hundred twenty five days after the trial started, 

Alfagraze, ABT-805 and Pioneer 5432 stored TNC, in roots and crowns, respectively,  

with concentrations of 221 and 112.9 g kg-1 OM and pools of 406 and 210,7 g m-2 , 

respectively.  Mean TNC pools were reduced by 79.8% in roots and by 84.7% in plant 

crowns when plots were under continuous stocking and by 46 and 59%, respectively, 

under rotational stocking.  Grazing tolerant cultivars accumulated N reserves in roots 

(168.9 g kg-1 OM, for pools of 331.6 g m-2) and crowns (231.2 g kg-1 OM, for pools of 

326,9 g m-2). 
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4.1 Introdução 

 

No Brasil, as áreas de exploração pecuária estão distribuídas por diferentes 

regiões e climas (clima temperado, cerrados, clima semi-árido, pantanal, clima tropical 

úmido) e em cada região é possível identificar variações ambientais, implicando na 

necessidade de utilização de forrageiras adaptadas às condições edafoclimáticas 

vigentes. Dentre os principais fatores causadores da baixa produtividade e da baixa 

longevidade das pastagens tropicais estão a utilização de materiais não melhorados, uso 

de áreas marginais ou de baixa fertilidade e o manejo inadequado ou deficiente das 

pastagens (Pereira, 2002). A degradação das pastagens vem sendo um dos maiores 

problemas relacionados com a sustentabilidade da produção animal em pastagens. Há, 

ainda, os de ordem econômica e financeira, a inexistência de indicadores adequados para 

antecipar a degradação e a ineficiência dos processos de difusão e adoção de 

tecnologias, o que acaba por dificultar as ações para a reversão do problema (Macedo, 

2000). 

A alfafa é uma das mais importantes espécies forrageiras cultivadas em todo o 

mundo, por associar alta produtividade com elevado valor nutritivo. É uma das poucas 

espécies cosmopolitas, sendo capaz de sobreviver desde temperaturas abaixo de –25ºC 

até acima de 50ºC, além de ser versátil quanto às formas de utilização, podendo ser 

pastejada, fenada e ensilada (Barnes & Scheaffer, 1995). A área de cultivo no Brasil é 

estimada em torno de 30 mil hectares distribuídos no Rio Grande do Sul (80%), Santa 

Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais (Basigalup, 2000a; Dall’ Agnol & Scheffer-

Basso, 2000). 

A manutenção da produtividade e da persistência dos alfafais tem se constituído 

em desafio aos pesquisadores e produtores. Dentre as causas normalmente associadas 

com as perdas de estande e a degradação, estão a falta de materiais adaptados às 

diferentes regiões, manejo inadequado seja sob corte ou sob pastejo, a não manutenção 

do alto nível de fertilidade do solo exigido pela cultura e falta de controle adequado de 

invasoras, pragas e doenças. Monteiro (1989) afirmou que cortes sucessivos rentes ao 
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solo, sem área foliar remanescente, tem sido um dos motivos determinantes da 

degradação dos estandes ao longo do tempo, não obstante o fato de que a colheita 

mecânica inclui, quase sempre, essa severidade de desfolha. 

As reservas orgânicas assumem grande importância na rebrota quando a área 

foliar remanescente é reduzida, ou ainda, quando a eficiência fotossintética daquelas 

folhas é baixa (Brougham, 1957). Segundo Romero et al. (1995a), a freqüência de 

desfolha  é mais importante para a alfafa para assegurar um nível adequado de reservas 

nas raízes, do que procurar garantir uma altura residual. Smith et al. (1989), defenderam 

que o teor de carboidratos não-estruturais na alfafa, possivelmente seja um importante 

indicador da persistência sob pastejo, sob lotação contínua. 

Os efeitos do método de pastejo na pastagem, podem ser avaliados através da 

produtividade, da composição botânica da forragem, que estão, em última análise, 

associadas com a persistência do alfafal e com conseqüências sobre o ganho de peso dos 

animais (Bariggi & Romero, 1986; Romero et al., 1995). A lotação contínua produz na 

alfafa, perda de vigor, morte prematura de plantas e consequentemente, menor produção 

de forragem (Counce et al., 1984, Bariggi & Romero, 1986; Romero, 1988; Romero et 

al., 1995a). 

Com o desenvolvimento e lançamento do cultivar Alfagraze foi demonstrado 

que a tolerância ao pastejo e o alto potencial produtivo podem ser obtidos em um mesmo 

genótipo (Smith & Bouton, 1993; Bouton, 1999), embora cultivares demonstrem 

comportamentos diferentes, dependendo da região ou condições edafoclimáticas onde 

são estudados (Evangelista et al., 2001; Oliveira et al., 2001; Botrel et al., 2002a e 

2002b; Da Silva et al., 2002; Lédo et al., 2002; Ferreira et al., 2002; Ruggieri et al., 

2002). O cultivar Crioula, considerado como o material nacional mais promissor é o 

mais utilizado no país, embora sejam escassas as informações sobre seu desempenho sob 

pastejo. Existe a necessidade de estudos sob indicadores da persistência em alfafa sob 

pastejo, com materiais locais e com as novas introduções, em sistemas intensivos de 

produção. O objetivo deste estudo foi avaliar os determinantes morfofisiológicos da 

persistência de genótipos de alfafa com diferentes aptidões, adaptações e graus de 

dormência, em resposta a método de pastejo e irrigação, num ambiente tropical. É de 
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esperar que os resultados obtidos sejam úteis para pesquisas futuras assim como guia 

para o manejo da espécie sob pastejo, gerando informações relevantes o que redundará 

em grande beneficio para melhorar os índices de produtividade animal da pecuária do 

Brasil Central e de outras áreas tropicais e subtropicais. 

 

4.2 Material e Métodos 

 

O estabelecimento, práticas culturais, delineamento experimental e tratamentos 

e monitoramento das condições experimentais, é o mesmo que foi reportado no capítulo 

3. 

Para quantificar a persistência da alfafa os estandes foram caracterizados em 

quatro pontos da estação do pastejo (7, 115, 252 e 330 dias após o início do 

experimento), nas datas 7 de março, 23 de junho, 7 de novembro de 2001 e 24 de janeiro 

de 2002. Em cada data, o número de plantas (coroas) por m2 foi contado dentro de uma 

moldura de 0,25 m2 jogada ao acaso cinco vezes em cada sub-parcela. 

Devido à grande participação de invasoras, decidiu-se incluir a massa de 

forragem pré-pastejo produzida pelas ervas daninhas para posterior ponderação da sua 

participação na massa total de alfafa. Procedeu-se a separação do material no campo e 

classificados em dois porções: alfafa e invasoras. As amostras foram levadas à estufa de 

ar forçado a 60ºC onde foram secas até peso constante e em seguida pesadas. 

O nível de reservas orgânicas foi quantificado em amostras pré-pastejo do 

sistema radicular (até 15 cm de profundidade) e de coroas (até 5 cm de altura) 1, 86, 214 

e 325 dias após o início do experimento. Em todas as sub-parcelas as amostragens foram 

feitas imediatamente antes do pastejo. Em cada sub-parcela, seis plantas eram coletadas, 

nas primeiras horas da manhã. A amostra resultante era imediatamente levada para 

laboratório e padronizada para uma profundidade de 15 cm, e lavada. A parte aérea 

também era cortada a uma altura de 5 cm, do nível do solo, constituindo a parte 

correspondente à coroa, descartando-se o material vegetativo acima dessa altura. As 

amostras compostas eram então lavadas e secas em estufa de ar forçado a 105ºC por uma 

hora, para inativar as enzimas respiratórias, em seguida, passadas para estufa de 
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circulação forçada de ar, a 60ºC, até peso constante, sendo então pesadas, moídas em 

moinho tipo Wiley com peneira de malha 1mm. 

A determinação de carboidratos totais não estruturais (CNE) seguiu 

procedimento de Smith (1969b), descrito por Silva (1981), baseado na digestão ácida 

das amostras com ácido sulfúrico e precipitação dos carboidratos por sulfato de cobre, 

com posterior titulação com tiossulfato de sódio. A digestão utilizada para a obtenção do 

extrato na determinação do nitrogênio total (NT) foi a sulfúrica e a destilação foi 

conduzida em aparelho semi-micro Kjeldahl, titulando-se posteriormente com ácido 

sulfúrico (AOAC,1995). 

Os dados foram analisados utilizando-se o procedimento MIXED do pacote 

estatístico SAS  (Littell et al., 1996). Para a obtenção das médias, foi utilizado o método 

dos quadrados mínimos (LSMEANS), e para efeito de comparação de médias entre 

tratamentos foi utilizado o teste de Tukey com um nível de significância de 5% para as 

variáveis plantas por metro quadrado e erva daninha. Para as variáveis carboidratos não 

estruturais (CNE) e nitrogênio total (NT) em raízes, coroa e estoque, trabalhou-se com 

um nível de significância de 10%. As interações significativas foram desdobradas de 

acordo com os fatores envolvidos.  

 
4.3 Resultados e Discussão 

 

Para estande de plantas (Figura 1) houve efeito de cultivar (P=0,0001), dias 

após o inicio do pastejo (P=0,0001), e da interação método x dias após o inicio do 

pastejo (P=0,0001). Não houveram interações método x cultivar (P=0,1894) e cultivar x 

dias após o inicio do pastejo (P=0,1566). A amplitude dos valores médios do número de 

plantas m-2, aos 7 e 330 dias após o inicio do pastejo, sob lotação contínua foi de 225,6 a 

17,7 plantas m-2, enquanto no pastejo rotacionado, os valores foram de 243,1 a 78,4 

plantas m-2, respectivamente. 

 
 
 
 
 



 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 -  Estande de plantas em genótipos de alfafa sob pastejo, de março de 2001 a 

janeiro de 2002. 

 

 
A eliminação de hastes e folhas através de cortes ou pastejos em momentos 

inadequados afeta não somente a produção como também a persistência do alfafal. O 

tempo requerido para se manifestar a deterioração do alfafal através da lotação contínua, 

depende de fatores como pressão de pastejo, cultivar, condições climáticas e do solo, 

ataque de pragas e doenças, comprimento do ciclo da estação de crescimento (Counce et 

al., 1984; Bariggi & Romero, 1986; Romero, 1988; Romero et al., 1995a). 

No presente estudo, ficou evidente a diferença do desempenho dos cultivares 

tolerantes e não tolerantes ao pastejo, no estande final de plantas e na percentagem de 

sobrevivência. Crioula e CUF-101, não sobreviveram ao pastejo sob lotação contínua 

aos 330 dias após o início do pastejo. O melhor desempenho sob lotação contínua foi 

obtido com Alfagraze (26% de sobrevivência), e ABT-805 (10,7%) seguidos por Pioneer 

5432 com 7,3% (Tabela 1) o que confirma os resultados obtidos por Oliveira (2001). 
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Tabela 1.  Sobrevivência de genótipos de alfafa sob pastejo sob lotação contínua, 7 e 330 

dias após o início do experimento. 

 

Estande de plantas   

Cultivar Inicial Final 

 

Sobrevivência 

 plantas m-2 % 

ABT-805 220,53 23,6 10,70B 

Alfagraze 245,73 63,87 25,99A 

Crioula 189,60 0,00 0,00C 

CUF-101 221,20 0,00 0,00C 

Pioneer 5432 254,07 18,5 7,30B 

CV (%) = 6,18 
AB Médias na coluna seguidas de mesmas letras não diferem entre si (P>0,05). 

 

 

 

 

O cultivar ABT-805 foi o mais persistente (44,9% de sobrevivência) seguido 

por Alfagraze (34,4%) ao final do experimento. Crioula, CUF-101 e Pioneer 5432 

apresentaram persistência semelhante com 26,9% de sobrevivência em média (Tabela 

2).  
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Tabela 2.  Sobrevivência de genótipos de alfafa sob pastejo rotacionado, 7 e 330 dias 

após o início do experimento. 

 

Estande de plantas   

Cultivar Inicial Final 

 

Sobrevivência 

 Plantas m-2 % 

ABT-805 250,0 112,3 44,9A 

Alfagraze 270,1 92,9 34,4A 

Crioula 229,1 63,2 27,6B 

CUF-101 225,1 63,5 28,2B 

Pioneer 5432 241,3 60,1 24,9B 

CV (%) = 19,74  
AB  Médias na coluna seguidas de mesmas letras não diferem entre si (P>0,05). 

 

Bouton (1999), relatou que Alfagraze, manteve melhores estandes sob pastejo 

em parcelas quando comparada às melhores variedades “testemunhas” em quatro 

Estados nos EUA, com valor médio de 66,5% de sobrevivência. Bouton & Smith (1998) 

avaliando a tolerância de Alfagraze ao pastejo, obtiveram 53,8% de sobrevivência, com 

um estande inicial de 125,9 e final em torno de 67,8 plantas m-2. 

No presente estudo, todos os genótipos sobreviveram melhor sob lotação 

rotacionada do que sob lotação contínua. Saibro et al. (2001) em dois anos de avaliação 

de cultivares de alfafa, no Rio Grande do Sul, realizaram 22 cortes no início da floração, 

obtendo valores semelhantes na taxa de sobrevivência para Crioula (65,3%) e Alfagraze 

(65,5%).  

Oliveira et al. (2001) em Piracicaba, em experimento de cultivares de alfafa 

para produção de feno, modificado após o segundo ano para avaliação sob pastejo, 

quando submeteram esses materiais usando desfolhas rápidas com altas taxas de lotação 

nas datas 21/7, 23/9, 6/12 e 15/01, obtiveram uma redução no estande de plantas em 
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torno de 47% em Crioula Brasileira e de 22% para Crioula Chilena. O estande inicial e 

final de plantas foi de 28,7 e 15,3 plantas m-2 para Crioula Brasileira e de 36 e 28,45 

plantas m-2 para Crioula Chilena, respectivamente. O cultivar Chileno mostrou maior 

tolerância ao pastejo com menor redução do estande de plantas e menor mortalidade, 

quando comparado com Crioula Brasileira. 

 Perez et al. (2002) avaliaram a tolerância ao pastejo de germoplasmas de 

alfafa, durante 13 meses, em Rio Pardo (RS), entre eles Crioula proveniente de três 

localidades, Chile, Ledur e Roque, utilizando como testemunha tolerante ao pastejo o 

ABT-805 e como não tolerante CUF-101. O melhor desempenho foi de ABT-805 com a 

maior sobrevivência de plantas (90%), enquanto que, dentre os germoplasmas de 

Crioula, aquele proveniente do Chile mostrou a maior sobrevivência (65%), seguido por 

Ledur (55%) e Roque (59%), enquanto CUF-101 (45%), tevea menor sobrevivência. 

Smith et al. (1989) avaliaram cultivares de alfafa, incluindo a GA-GC 

(atualmente Alfagraze) sob lotação contínua, obtendo boa persistência e densidade de 

estande, após 3 anos de pastejo, com um estande inicial em torno de 124 e final ao redor 

de 64 plantas m-2. Segundo aqueles autores, cultivares destinados à fenação 

apresentaram altas taxas de mortalidade, prejudicando a rebrota e reduzindo a 

produtividade e persistência, o que não aconteceu com os materiais tolerantes ao pastejo. 

No presente estudo, os cultivares “tipo feno” foram os mais prejudicados pela ação do 

pastejo (Tabelas 1 e 2 e Figuras 1). 

 A mortalidade de plantas para ambos os métodos de pastejo, até os 115 dias 

após o início do pastejo foi semelhante, em valores relativos correspondendo 34% de 

morte de plantas sob lotação contínua e 37% no rotacionado. A partir dos 252 dias após 

o início do pastejo, as diferenças foram marcantes, com taxa de mortalidade sob lotação 

contínua em torno de 74% e no rotacionado em 52%. Aos 330 dias após o início do 

pastejo, sob lotação contínua houve 92% de mortalidade de plantas e em torno de 67% 

no pastejo rotacionado (Figura 2). 
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Figura 2 - Mortalidade de plantas em função dos dias após o início do pastejo. 

 

Smith & Bouton (1993), em dois experimentos selecionando materiais 

tolerantes ao pastejo sob lotação contínua, verificaram em Alfagraze mortalidade de 

plantas entre 58 e 71%, com um estande inicial e final de plantas em torno de 188 e 79 e 

de 221 a 65 plantas m-2 respectivamente, em dois experimentos. Os mesmos autores 

relataram que, a redução no estande de plantas ao final do experimento ocorreu pela 

compensação natural nas características do tamanho e número de plantas, aumentando o 

tamanho da coroa e produção de hastes por planta, diminuindo a densidade populacional 

mas mantendo a produção total de forragem por área (Sheaffer et al., 1988; Belesky & 

Fedders, 1997). 

Volenec et al. (1987), estudaram a influência da densidade populacional de 

plantas em relação aos componentes de produção de forragem como, plantas por unidade 

de área, hastes por planta e produção por haste, em diferentes germoplasmas de alfafa, 
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sendo o Vernal (com grau de dormência semelhante ao da Alfagraze) um dos avaliados. 

Para os autores, a produção de forragem por haste foi um importante indicador da 

produção de forragem por planta, em condições de alta densidade de plantas. Ficou 

evidenciado que Vernal produz maior quantidade de hastes finas por planta, com menor 

quantidade de lignina e alta digestibilidade, manifestando a compensação na redução da 

densidade de plantas com elevadas produções por planta, quando comparado com outros 

cultivares. Os valores médios obtidos com o cultivar Vernal, em 5 cortes foram em torno 

de 14,4; 8,4; 4,8; 2,3 e 1,2 g planta-1 nas densidades de 11; 22; 43; 97 e 172 plantas m-2, 

respectivamente. 

Belesky & Fedders (1997) estudaram a influência da altura do corte (< 2 cm; 2-

5 cm e 10 cm) na produtividade e persistência dos cultivares Alfagraze, Apollo e 

Cimarron, em condições de solo ácido e sem irrigação. Houve uma redução média de 

400 para 80 coroas m-2 durante os 4 anos do período experimental. Em Alfagraze a 

melhor altura foi de 2-5 cm, com alturas menos que 2 cm causando redução de 65% no 

estande, e alturas maiores (10 cm), reduzindo o estande em 50% e aumentando a 

quantidade de invasoras. Alfagraze apresentou maior densidade de plantas e maior 

produção de hastes por planta quando comparado com Apollo e Cimarron. 

Romero (1988) observou em um cultivar com dormência intermédia (WL 318), 

elevada produção e persistência apesar de ter sido submetido a desfolhas severas. No 

entanto cultivares sem dormência mantiveram a produtividade e a persistência durante 

três anos, mas essa relação entre produtividade e persistência, pode ser modificada com 

mau manejo. Aquele autor obteve produtividade de 19,7 Mg ha-1 e 22% de 

sobrevivência, em 4 anos de pastejo com o WL-508. O mesmo cultivar no mesmo 

período de tempo, quando submetido a lotação contínua produziu 8 Mg ha-1 e não 

persistiu sob pastejo, com 100% de mortalidade. 

No presente experimento Crioula e CUF-101 produziram em torno de 20 Mg 

ha-1 sob lotação contínua e tiveram 0% de sobrevivência 330 dias após o início do 

pastejo. Com pastejo rotacionado produziram 18 Mg ha-1 com 28% de sobrevivência 

(Figuras 3 e 4). 
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Figura 3 -   Produção (AFT) e sobrevivência de genótipos de alfafa sob lotação contínua, 

aos 330 dias após o início do pastejo (Maiúsculas entre cultivares AFT e minúsculas 

sobrevivência) 

 

Figura 4 -  Produção (AFT em Mg ha-1) e sobrevivência (%) de genótipos de alfafa sob 

pastejo rotacionado, aos 330 dias após o início do pastejo (Maiúsculas entre 

cultivares AFT e minúsculas sobrevivência) 
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A composição botânica (% de forragem de alfafa na massa de forragem pré-

pastejo) sofreu efeito de método de pastejo (P=0,0001), cultivar (P=0,0079), dias após o 

início do pastejo (P=0,0001) e das interações método x dias após o início do pastejo 

(P=0,0001), método x cultivar (P=0,0004) e cultivar x dias após o início do pastejo 

(P=0,0001). A amplitude da percentagem de alfafa na forragem total, nos tratamentos 

com lotação contínua ficou entre 55,6% (Alfagraze) e 9,6% (CUF-101) aos 210 dias 

após o início do pastejo, com uma diminuição drástica para 1,5% (Alfagraze) e 0,04% 

(ABT-805) 321 dias após o início do pastejo. Nos tratamentos com pastejo rotacionado, 

a  proporção de alfafa na forragem foi semelhante para os cultivares, ao redor de 97% 

aos 210 dias e variando de 12,7 (Pioneer 5432) a 47,3% (ABT-805) 321 dias após o 

início do pastejo (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3. Quantidade relativa de forragem de alfafa na massa total aos 210 e 321 dias 

após o início do pastejo. 

 

                     210 dias                                             321 dias  

Cultivar Lot. Contínua Lot. Rotacionada Lot. Contínua Lot. Rotacionada 

 % 

ABT-805 37,9Aa 98,5Ac 0,00Ab 47,3Ad 

Alfagraze 55,6Ba 98,2 Ac 1,5Ab 23,9Bd 

Crioula 23,9Ca 98,6 Ac 0,00Aa 29,4Bd 

CUF-101 9,6Da 96,7 Ac 0,00Aa 32,7Bd 

Pioneer 5432 39,2Aa 96,4 Ac 0,00Ab 12,7Cd 

EPM= 6,0356 
   abcd= Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,05). 
 ABCD=Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,05). 
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Maiores densidades de estandes em Vernal (11, 22, 43, 97 e 172 plantas m-2) 

revelaram diminuição na produção por planta (14,4, 8,4, 4,8, 2,3 e 1,2 g planta-1) 

(Volenec et al., 1987). A degradação do estande está associada com a competição entre 

as plantas, os efeitos de doenças, ataque de pragas e insetos, ambiente e manejo. 

Reduções severas na densidade populacional de plantas causam diminuição na 

produtividade da forragem, mas existe a compensação natural aumentando o número de 

hastes e produção de forragem por planta (Volenec et al., 1987; Sheaffer et al., 1988; 

Smith & Bouton, 1993; Belesky & Fedders, 1997). Quando luz, água e nutrientes não 

são limitantes, a planta que mais resiste ao estresse é a planta tolerante. Ficou 

evidenciado que cultivares não tolerantes ao pastejo (Crioula e CUF-101), ou 

aparentemente tolerantes mas não adaptados à lotação contínua (Pioneer 5432), não 

sobreviveram sob pastejo, com essas parcelas apresentando, 321 dias após o início do 

pastejo, invasão geralizada de ervas daninhas (100%). Dos cultivares não dormentes não 

adaptados ao pastejo, CUF-101 foi o que revelou menor tolerância. Duzentos e dez dias 

após o início do pastejo, a composição da massa era somente de 9,6% de alfafa. Isto 

significa que CUF-101, nessa ocasião já revelava a degradação do estande (Tabela 3). 

Duzentos e dez dias após o início do pastejo sob lotação contínua, parcelas de 

Alfagraze foram as que apresentaram maior proporção de alfafa na massa de forragem 

(55,6%), demonstrando sua característica de alta tolerância ao pastejo. ABT-805 e 

Pioneer 5432, foram intermediárias, com 37,9 e 39,2 %, respectivamente. Crioula teve 

23,9% e CUF-101 9,6% de alfafa na massa de forragem. No mesmo período de tempo, 

sob pastejo rotacionado os cultivares tiveram um desempenho semelhante no que diz 

respeito à percentagem de alfafa na massa de forragem com valor médio de 97%. 

Trezentos e vinte e um dias após o início do experimento, as únicas parcelas 

sob lotação contínua com alguma forragem de alfafa na massa total eram as de 

Alfagraze, com 1,5%. Sob pastejo rotacionado ABT-805 (47,3% de alfafa), CUF-101 

(32,7%) e Alfagraze (23,9%) foram aquelas com maior participação de alfafa na massa 

total, com alguma tendência para diferenças, provavelmente em função das 

características morfológicas contrastantes entre materiais de diferentes graus de 

dormência. Nos cultivares não dormentes a coroa é menor, com menos hastes, o hábito 
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de crescimento é ereto e a maior produção de forragem ocorre no outono e inverno. Os 

cultivares dormentes possuem coroa maior, maior quantidade de hastes, hábito 

decumbente, produzindo a maior quantidade de forragem principalmente na primavera 

(Rossanigo et al., 1995a). Pioneer 5432  manifestou a menor participação de alfafa na 

massa total, (12,7%). Talvez seu grau de dormência, a elevada pressão de pastejo e a 

falta de adaptação às condições tropicais possam ter influenciado nessa resposta (Tabela 

3). 

Os teores de carboidratos não-estruturais em raízes (TCr) e coroa (TCc) de 

alfafa sofreram efeito de método (P=0,0249), data de amostragem (P=0,0001) e da 

interação do método de pastejo x dias após o início do pastejo (P=0,0001), não sendo 

verificado efeito de cultivar (P=0,2702) e das interações do método de pastejo x cultivar 

(P=0,4538) e cultivar x dias após o início do pastejo (P=0,1485) para as raízes. Houve 

efeito de método (P=0,0064), data de amostragem (P=0,0001) e das interações do 

método de pastejo x dias após o início do pastejo (P=0,0001). Não houve, no entanto, 

diferença, entre cultivares (P=0,1527) nem efeito das interações do método de pastejo x 

dias após o início do pastejo (P=0,8823) e cultivar x dias após o início do pastejo 

(P=0,3954) para as coroas. A amplitude dos valores médios dos teores de CNEr, sob 

lotação contínua, foi entre 259,9 (primeiro dia) e 147,4 g kg-1 MO aos 214 dias após o 

início do pastejo. Sob lotação rotacionada, foi de 220,6 (primeiro dia) a 309,6 g kg-1 MO 

aos 325 dias após o início do pastejo. A amplitude dos valores médios dos teores de 

CNEc, sob lotação contínua foi de 160,6 (primeiro dia) e 60,6 g kg-1 MO (aos 325 dias). 

Sob lotação rotacionada, foi de 160,8 a 153,9 g kg-1 MO aos 325 dias após o início do 

pastejo. Houve redução nos teores de TCr e TCc, sob lotação contínua, em torno de 43,3 

e 62,3%, respectivamamente. Sob lotação rotacionada foi de 5%, tanto para raízes 

quanto coroas (Tabela 4). 
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Tabela 4.  Teores de carboidratos não-estruturais em raízes (TCr) e coroas (TCc) de 

alfafa com relação ao método de pastejo, ao longo do experimento. 

 

Dias após o início do pastejo  

Método de patejo 1 86 214 325 

TCr (g kg-1 MO) 

Lotação contínua 259,9Aa 153,2Bb 147,4Bb 0,00 

Lotação rotacionada 220,6Bb 235,3Ab 210,8Ab 309,6Aa 

TCc (g kg-1 MO) 

Lotação contínua 160,6Ca 55,4Db 60,6Db 0,00 

Lotação rotacionada 160,8Ca 90,6Cb 119,2Cc 153,9Ba 

EPM CNEr=10,25 g kg -1 MO 
EPM CNEc=6,74 g kg -1 MO 
abcd= Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10). 
ABCD=Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10). 
 
 

Herling et al. (1998), com cortes realizados aos 10% de floração, constataram 

teores de CNE na base do caule ao redor de 157, 101 e 164 g kg-1 aos 0, 10 e 27 dias, 

respectivamente. Os autores enfatizaram que o corte tardio quando alfafa tinha 100% de 

floração favoreceu o acúmulo na base das hastes, com teores aproximados de 310 g kg-1. 

Em gramíneas forrageiras de clima temperado tem-se encontrado teores de 

CNE em torno de 60 a 180 g kg-1,  enquanto em gramíneas tropicais os valores variam 

entre 10 e 140 g kg-1 (Gross, 1988; Carvalho et al., 2001). Pedreira et al. (2000) 

obtiveram em capim-bermuda [Cynodon dactylon (L.) Pers.] cv Florakirk o maior teor 

de CNE em rizomas em torno de 107 g kg-1 na MO quando o resíduo pós-pastejo era de 

16 cm e ao redor de 99 g kg-1 quando era de 24 cm. Ortega-S. et al. (1992) em 

amendoim perene (Arachis glabrata Benth.) cv. Florigraze reportaram teores de CNE 

em raízes entre 58 e 210 g kg-1. Herling et al. (1998) estudando alfafa Crioula, com 

cortes praticados em três estádios de florescimento, encontraram os maiores teores de 

CNE nas raízes com 50% de floração em torno de 270, 216 e 188 g kg-1 correspondendo 

aos 0, 10 e 27 dias após o corte, respectivamente, sendo restabelecidos os níveis de 
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carboidratos aos 27 dias de rebrota. Esse últimos verificaram maiores teores de CNE no 

sistema radicular que na base das hastes. 

Elevadas temperaturas reduzem o teor de CNE nas raízes da alfafa. Têm-se 

verificado que cortes freqüentes em cultivares não dormentes provocam diminuição na 

produção de forragem e morte de plantas (Feltner & Massengale, 1966). Os cultivares 

Crioula e CUF-101 (não dormentes) manifestaram a falta de tolerância ao pastejo sob 

lotação contínua, não persistindo, até o final do experimento. Smith & Bouton (1989) 

demonstraram que os cultivares mais tolerantes ao pastejo possuem maior nível de 

reservas de carboidratos.  

Smith et al. (1992) obtiveram em Alfagraze teores de CNE nas raízes em torno 

de 299 (consorciada) e 278 g kg-1 (estande puro), sob lotação contínua. No presente 

estudo, o teor de CNEr e CNEc em Alfagraze foi de 233 e 118 g kg-1, respectivamente. 

Costa & Saibro (1994) verificaram teores médios de CNE em raízes e coroa de Crioula 

quando foram submetidos a corte, em torno de 289, 273 318 e 327 na primavera, no 

verão, no outono e no inverno, respectivamente.  

O estoque de carboidratos não-estruturais em raízes (ECr) e coroas (ECc) de 

alfafa (produto entre o teor de CNE e a massa de raízes) pode estar associado com a 

persistência da planta sob corte ou pastejo (Pedreira, 1995). Pequenas quantidades de 

CNE podem estar relacionadas com severas defoliações, sendo um importante indicador 

de persistência sob pastejo com lotação contínua (Smith et al.,1989). 

O ECr foi afetado pelo método de pastejo (P=0,0066), cultivar (P=0,0001) e 

dias após o início do pastejo (P= 0,0001) e pelas interações método de pastejo x dias 

após o início do pastejo (P=0,0001) e cultivar x dias após o início do pastejo 

(P=0,0306), mas não houve efeito da interação método de pastejo x cultivar (P=0,3823). 

(Tabela 4.6). A amplitude dos valores médios dos Er, ao longo do período experimental, 

foi de 670,39 g m-2 (Pioneer 5432, primeiro dia) a 121,78 g m-2 (Pioneer 5432, 325 dias 

após o inicio do pastejo). O maior valor de Er foi da Pioneer 5432, no primeiro dia de 

pastejo, não diferindo dos da ABT-805, CUF-101, Alfagraze e Crioula. Oitenta e seis 

dias após o início do pastejo, os Er da Alfagraze e ABT-805 foram iguais e superiores 

aos da Crioula, Pioneer 5432 e CUF-101. Duzentos e catorze dias após o início do 
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pastejo, o maior valor era da Alfagraze e o menor da CUF-101, ambos diferentes 

daqueles da ABT-805, Pioneer 5432 e Crioula. O maior valor médio de Er aos 325 dias 

após o início do pastejo, foi da Alfagraze diferente daqueles em ABT-805 e Pioneer 

5432. Crioula e CUF-101, não apresentaram valores de Er pela baixa persistência no 

estande de plantas, 325 dias depois de iniciado o pastejo (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Estoque de carboidratos não-estruturais em raízes’ (ECr) de genótipos de 

alfafa sob pastejo, em função dos dias após o início do pastejo.  

 

Dias após o inicio do pastejo  

Cultivar 1 86 214 325 

 g m-2 

ABT-805 663,9Aa 471,0Ab 244,8Bc 280,5 Ac 

Alfagraze 618,6Aa 518,5Ab 365,0Ac 355 Ac 

Crioula 592,0Aa 351,9Bb 191,1Bc 0,00 

CUF-101 628,9Aa 291,4Bb 120,7Cc 0,00 

Pioneer 5432 670,4Aa 332,7Bb 233,4Bc 121,8Bd 

’Valores são médias da interação cultivar x dias após o início do pastejo) 
EPM cultivares=25,4672 
EPM dias após o inicio do pastejo=24,9370 
abcd= Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10). 
 ABCD=Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10). 

 

O ECc foi afetado pelo método de pastejo (P=0,0074), cultivar (P=0,0001) e 

dias após o início do pastejo (P= 0,0001) e pela interação método de pastejo x dias após 

o início do pastejo (P=0,0029), mas não houve efeito das interações método de pastejo x 

cultivar (P=0,8524) e cultivar x dias após o início do pastejo (P=0,3823) (Tabela 6). A 

amplitude dos valores médios dos ECc, sob lotação contínua, ao longo do período 

experimental, foi de 386,3 g m-2 (primeiro dia) a 59,2 g m-2 aos 214 dias após o inicio do 
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pastejo, e variando de 413,9 (primeiro dia) e 169,7 g m-2, 325 dias depois de iniciado o 

pastejo, sob lotação rotacionada. (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Estoque de carboidratos não-estruturais em raízes (Er) e coroas (Ec) de alfafa 

com relação ao método de pastejo, de março de 2001 a janeiro de 2002. 

 

Dias após o início do pastejo  

Método de pastejo 1 86 214 325 

ECr (g m-2) 

Lotação contínua 664,0Aa 315,9Bb 133,9Cc 0,00 

Lotação rotacionada 605,5Aa 470,3Ab 328,1Ac 343,1Ac 

ECc (g m-2) 

Lotação contínua 386,3Ca 97,2Db 59,2Dc 0,00 

Lotação rotacionada 413,9Ba 166,3Cc 185,1Bc 169,7Ba 

EPM Er=22,27 g m-2 
EPM Ec=22,48 g m-2 
abcd= Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10). 
 ABCD=Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10). 
 

 

Chaparro et al. (1996) e Spitaleri et al. (1994) reportaram que desfolhas severas 

podem ser associadas à redução nos estoques de carboidratos. Ortega-S. et al. (1992), 

estudaram a combinação de área foliar remanescente (500, 1500 e 2500 kg ha-1) e 

períodos de descanso (7, 21, 42 e 63 dias), em amendoim perene (Arachis glabrata 

Benth.) cv. Florigraze, durante dois anos de avaliação sob pastejo. Os autores 

encontraram valores em torno de 450 e 4100 kg ha-1 de massa de raízes e variando de 58 

a 210 g kg-1 nos teores de CNE, enfatizando que as altas freqüências de pastejo (7 dias) 

associado às desfolhas severas (500 kg ha -1) afetaram o estoque de reservas pela 

diminuição na massa radicular. Alison & Hoveland (1989) mostraram que com menores 

áreas foliares remanescentes a massa de raízes diminuiu em cornichão (Lotus 

corniculatus L.), evidenciando essa diminuição de massa radicular com altas freqüências 

de desfolha. No presente estudo, os Er e Ec sofreram redução drástica 325 dias após o 
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pastejo, sob lotação contínua, em torno de 79,8 e 84,7%, respectivamente. Sob pastejo 

rotacionado, a diminuição nos Er foi de 45,8 e 59% para os Ec (Tabela 6). 

Com relação ao órgão de armazenamento dos CNE, as raízes sempre mostraram 

os maiores estoques, no decorrer do experimento. Pioneer 5432, ABT-80 e Alfagraze 

sofreram reduções nos Er, ao longo do período experimental, ao redor de 82, 43 e 58%, 

respectivamente. Duzentos e catorze dias após o início do pastejo, Crioula e CUF-101 já 

manifestavam sinais de não tolerância ao pastejo, com reduções nos Er em torno de 68 e 

81%, respectivamente (Tabela 5). 

Os teores de nitrogênio total em raízes (TNr) de alfafa sofreram efeito de data 

de amostragem (P=0,0001) e das interações cultivar x dias após o iníico do pastejo 

(P=0,0056), método x dias após o início do pastejo (P=0,0013), não sendo verificado 

efeito de cultivar (P=0,2702), de método (P=0,6086), nem da interação método de 

pastejo x cultivar (P=0,4865) (Tabela 7). Para os teores de nitrogênio total em coroas 

(TNc) de alfafa, houve efeito de data de amostragem (P=0,0001) e das interações 

cultivar x dias após o início do pastejo (P=0,00899) e método de pastejo x dias após o 

início do pastejo (P=0,00480), não sendo verificado efeito de cultivar (P=0,7110), 

método de pastejo (P=0,3245), nem da interação método de pastejo x cultivar 

(P=0,1527). A amplitude dos valores médios dos teores de N foram de 160,7 e 196,3 g 

kg-1 MO (lotação contínua) e de 147 a 216,5 (lotação rotacionada) para as raízes, e 

variando de 187 a 283,5 (lotação contínua) e de 177,7 a 273,1 (lotação rotacionada) para 

as coroas. (Tabela 8). 
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Tabela 7. Teores de nitrogênio total em raízes (TNr) e coroas (TNc) de alfafa em 

resposta ao método de pastejo, de março de 2001 a janeiro de 2002. 

 

Dias após o início do pastejo  

Método de pastejo 1 86 214 325 

TNr (g kg -1 MO) 

Lotação contínua 160,7Cb 170,9Bb 196,3Ca 0,00 

Lotação rotacionada 147,2Dc 183,1Bb 216,5Ba 147,3Bc 

TNc (g kg -1 MO) 

Lotação contínua 187,0Ac 244,0Ab 283,5Aa 0,00 

Lotação rotacionada 177,7Bc 258,1Ab 273,1Aa 188,5Ac 

EPM Nr=4,45 g kg  -1 MO 
EPM Nc=8,43 g kg  -1 MO 
abcd= Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10). 
ABCD=Médias na c oluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10). 

 

 

Tabela 8. Teores de nitrogênio total em coroa’ (TNc) de genótipos de alfafa sob pastejo 

em relação aos dias após o inicio do pastejo.  

 

Dias após o inicio do pastejo  

Cultivar 1 86 214 325 

 g kg-1 MO 

ABT-805 183,9Ac 239,8Bb 278,0Aa 198,1 Ac 

Alfagraze 168,7Ab 280,9Aa 290,1Aa 207,5 Ac 

Crioula 188,3Ab 253,7Ba 260,6Ba 0,00 

CUF-101 181,6Ac 240,2Bb 270,7Ba 0,00 

Pioneer 5432 189,1Ac 240,7Bb 292,0Aa 205,9Ac 

’Valores são médias da interação cultivar x dias após o início do pastejo  
EPM cultivares=5,6937 
EPM dias após o inicio do pastejo=6,1758 
abcd= Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10). 
ABCD=Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10). 
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Nos estoques de nitrogênio total em raízes (ENr) de alfafa houve efeito de 

cultivar (P=0,001), data de amostragem (P=0,0001) e das interações cultivar x dias após 

o iníico do pastejo (P=0,0078), método x dias após o início do pastejo (P=0,0001) e 

método x cultivar (P=0,0103), não sendo verificado efeito de método (P=0,1359). Os 

ENc de alfafa sofreram efeito de cultivar de cultivar (P=0,001), data de amostragem 

(P=0,0001) e das interações cultivar x dias após o início do pastejo (P=0,0001), método 

x dias após o início do pastejo (P=0,0001) e método x cultivar (P=0,0386), não sendo 

verificado efeito de método (P=0,1512). A amplitude dos valores médios dos ENr foram 

de 469,9 e 163,2 g m-2 (lotação contínua) e de 416,8 e 167,3 g m-2 (lotação rotacionada) 

para as raízes, e variando de 451 a 171g m-2 (lotação contínua) e de 418,2 a 153,3 g m-2 

(lotação rotacionada) para as coroas (Tabela 9). 

 

Tabela 9.  Estoque de nitrogênio total em raízes’ (ENr) e coroas’ (ENc) de alfafa com 

relação ao método de pastejo, de março de 2001 a janeiro de 2002.  

 

Dias após o início do pastejo  

Método de pastejo 1 86 214 325 

ENr (g m-2) 

Lotação contínua 469,9Aa 401,7Bb 163,2Ca 0,00 

Lotação rotacionada 416,8Bc 380,0Bb 350,6Ab 167,3Ac 

ENc (g m-2) 

Lotação contínua 451,0Aa 394,6Ab 171,0Bc 0,00 

Lotação rotacionada 418,2Ba 381,5Bb 317,7Ac 153,3Ad 

’ Médias da interação método x dias após o início do pastejo  
EPM ENr=27,98 g kg  -1 MO 
EPM ENc=27,09 g kg  -1 MO 
abcd= Médias na linha seguidas de mes mas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10). 
ABCD=Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10). 
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A amplitude dos valores médios dos ENc, ao longo do período experimental, 

foi de 436,8 g m-2 (ABT-805, primeiro dia) a 47,82 g m-2 (Pioneer 5432, aos 325 dias). O 

maior valor de ENc foi da Pioneer 5432. Trezentos e vinte e cinco dias após o início do 

pastejo, Alfagraze manifestou o maior teor de ENc, o qual diferiu daqueles da ABT-805 

e da Pioneer 5432. Crioula e CUF-101, não apresentaram valores de ENc pela baixa 

persistência do estande, 325 dias de iniciado o pastejo (Tabela 10). 

 

Tabela 10.  Estoques de nitrogênio total em coroa’ (ENc) de genótipos de alfafa sob 

pastejo, em função dos dias após o inicio do pastejo. 

 

Dias após o inicio do pastejo  

Cultivar 1 86 214 325 

 g m-2 

ABT-805 436,83Aa 385,38Bb 271,06Bc 122,08Bd 

Alfagraze 436,47Ab 551,78Aa 364,42Ac 180,58Ad 

Crioula 401,43Aa 331,92Cb 185,48Cc 0,00 

CUF-101 416,58Aa 291,26Cb 135,74Cc 0,00 

Pioneer 5432 481,70Aa 379,97BCb 265,09Bc 47,82Cd 

’ Médias da interação método x dias após o início do pastejo  
EPM cultivares=18,5147 
EPM dias após o inicio do pastejo=18,9822 
abcd= Médias na linha seguidas de mesmas letras minúsculas não diferem entre si (P>0,10). 
ABCD=Médias na coluna seguidas de mesmas letras maiúsculas não diferem entre si (P>0,10). 
 

 

Avice et al. (1997a) estudaram nos cultivares de alfafa Lodi e Europe, a 

resposta ao corte realizado durante a primavera (30 e 45 dias) e sua influência na 

posterior rebrota e mobilização dos níveis de amido e N. Os autores enfatizaram que os 

níveis das reservas orgânicas foram afetados pela freqüência do corte, sendo maiores os 

teores aos 45 dias do que quando comparado aos 30 dias e no cultivar Lodi do que no 
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Europe, constando que o Lodi acumulou maiores quantidades de reservas de amido e N, 

mobilizando-os nas três primeiras semanas da rebrota e contribuindo a rápida rebrota 

inicial das hastes. Kim et al. (1991) revelaram que a mobilização do N atinge um valor-

teto após 10 dias de rebrota, sendo que todo esse N é utilizado para a rebrota das hastes, 

proveniente das reservas localizadas nas raízes e coroa. Esses autores ressaltaram que 

entre 25 e 35% das reservas nitrogenadas foram translocadas para atender a rebrota das 

hastes e o restante para a rebrota das folhas novas. 

Em estudos recentes têm sido avaliados cultivares com diferente grau de 

dormência e sua relação na forma de sobreviver o inverno, através de ciclos de seleção, 

criando novas linhagens parentais com diferenças contrastantes (Cunningham et al., 

1998). Raízes e gemas da coroa em cultivares não dormentes e população de plantas 

resistentes ao inverno de CUF-101 (CUF101-L), mostraram maiores teores de açúcares e 

proteínas quando comparado com linhagens parentais não resistentes de CUF-101 

(Cunningham et al., 2001). 

Cunningham et al. (2001) observaram maiores teores de nitrogênio nas raízes 

dos cultivares Norseman (GD=1), Saranac (GD=4) e Lahontan (GD=6) quando foram 

comparados com cultivares não dormentes como CUF-101, e reportaram diferenças nos 

teores de nitrogênio dentro do mesmo cultivar, quando as populações eram com maior 

GD (CUF-101-L), em cerca de 43 a 46 g kg-1, menor GD (CUF-101-H), em torno de 38 

g kg-1 e dentre as linhas parentais CUF-101-O, ao redor de 41 g kg-1.  

No presente estudo os TNr e TNc foram de 170,8 e 231,9 g kg-1 MO (Pioneer 

5432), 169,7 e 236,8 g kg-1 MO (Alfagraze) e ao redor de 166,3 e 224,9 g kg-1 MO 

(ABT-805), respectivamente. Com relação ao local de acúmulo das reservas, 73% eram 

localizadas na coroa e 27% nas raízes. Embora para os CNE em torno de 52% foi nas 

raízes e 48% nas coroas. No decorrer do ano houve um aumento nos teores de Nc aos 86 

e 214 dias após o início do pastejo, (Tabela 7) provavelmente porque são as épocas em 

que a planta requer das reservas e justamente estão na base da coroa, ou seja, 

prontamente disponível para ser utilizada sem gasto de energia adicional que se 

estivessem alocadas nas raízes. Para os ENr e ENc, Alfagraze apresentou os maiores 

valores 383,2 e 389,2 g m-2 enquanto que Pioneer 5432 os menores, sendo de 293,6 e 
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292,1 g m-2, respectivamente. ABT-805 situou-se numa condição intermediária, em 

torno de 303,8 e 313,4 g m-2.  

Volenec et al. (1987) mostraram que Vernal produz maior quantidade de hastes 

finas por planta, com menor quantidade de lignina de alta digestibilidade, manifestando 

a compensação na redução no estande com elevadas produções, quando comparado com 

outros cultivares. No presente experimento, Alfagraze manifestou os maiores estoques 

de nitrogênio total em raízes e coroas, essa condição pode estar associado com as 

características na seleção de suas linhagens parentais. Outro motivo pode ter sido em 

que acumulou maiores teores de nitrogênio devido a seu grau de dormência.  

Tem-se reportado que cultivares não dormentes apresentam menores estoques 

de nitrogênio, enquanto os dormentes, maiores. No presente estudo ocorreu o contrário 

com ABT-805 mostrondo elevados estoques de nitrogênio e Pioneer 5432 os menores. 

 

4.4 Conclusões 

 

O cultivar Alfagraze teve melhor desempenho em termos de persistência e 

quantidade relativa de forragem de alfafa na massa total, sendo o cultivar que apresentou 

maior sobrevivência de plantas nas parcelas da lotação contínuo. Ao longo do período 

experimental, os cultivares ABT-805 e Alfagraze mostraram maior sobrevivência de 

plantas enquanto que o cultivar Crioula, CUF-101 e Pioneer 5432, tiveram as menores, 

sob pastejo rotacionado. Teores e estoques de CNE em raízes e coroas de alfafa 

diminuiram com o avanço da estação de pastejo, principalmente quando foram 

submetidos a desfolhas severas. Os cultivares Crioula e CUF-101 apresentaram menores 

TCr aos 214 dias após o início do experimento, sendo esse um  importante indicador de 

persistência. 

O ABT-805 revelou ter sido um dos cultivares com melhor persistência, sob 

pastejo rotacionado. Novas pesquisas deverão ser direcionadas a essa espécie, sob 

pastejo, em áreas tropicais e subtropicais, gerando valiosas informações para a indústria 

pecuária do Brasil Central. Com o aparecimento de novos materiais genéticos esses 

também deverão ser incluídos. 



 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES GERAIS 

 

O objetivo deste capítulo é condensar as informações e os resultados descritos, 

nos capítulos 3 e 4 e as conclusões mais importantes desta pesquisa, tentando estabelecer 

relações causa-efeito entre as características agronômicas de produtividade e persistência 

sob pastejo e os determinantes morfofisiológicos normalmente associados a essa 

características. 

A degradação das pastagens vem sendo um dois maiores problemas relacionados 

com a sustentabiblidade da produção animal em pastagem, no Brasil Central. Maiores 

retornos econômicos podem ser obtidos em situações em que as produções por animal e 

por área sejam elevadas e a relação custo/beneficio do uso da tecnologia seja favorável. 

Desse modo espécies de alto potencial forrageiro como a alfafa, podem ser opções para 

melhorar o desempenho animal, pois associam elevada produção com alto valor 

nutritivo, possibilitando maiores taxas de lotação, e aparecendo como alternativas para 

explorar sistemas de produção animal tropicais intensivos permitindo a redução na 

dependência da utilização de grãos ou concentrados. 

A produção de alfafa no Brasil é direcionada preferencialmente para a fenação. A 

maioria das pesquisas reportadas na literatura foram feitas com alfafa sob corte, sendo 

escassos os estudos de alfafa sob pastejo principalmente em regiões tropicais. Dentre os 

cultivares existentes no mercado, o Alfagraze foi desenvolvido como um cultivar 

tolerante ao pastejo, possuindo boa produtividade de forragem, mas cujo desempenho 

produtivo nas condições tropicais é pouco conhecido. O cultivar Crioula é considerado o 

material nacional mais promissor e é o mais utilizado no Brasil Central. O presente 

estudo foi conduzido para caracterizar o desempenho produtivo e identificar os 

determinantes morfofisiológicos da persistência de genótipos de alfafa em resposta a 
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método de pastejo, com o objetivo de estabelecer relações causa-efeito que sirvam tanto 

de guia para o manejo dessa espécie sob pastejo, como para subsidiar os programas de 

melhoramento genético e seleção. 

No capítulo 3, foi estudado o efeito do método de pastejo, utilizando-se a técnica 

de “mob-grazing”, sobre o acúmulo de forragem total (AFT), o acúmulo de verão (AV), 

o acúmulo de inverno (AI), a taxa média diária de acúmulo de verão (TMDAV), a taxa 

média diária de acúmulo de inverno (TMDAI), o índice de área foliar (IAF) e a 

interceptação luminosa (IL) de cinco genótipos de alfafa com diferentes aptidões 

agronômicas em termos de dormência, procedência e tolerância ao pastejo (ABT-805, 

Alfagraze, Crioula, CUF-101 e Pioneer 5432), submetidos a 295 dias de pastejo sob 

irrigação.  

Os genótipos apresentaram diferentes padrões de comportamento para AFT, AV, 

AI, TMDAV e TMDAI, sob pastejo. ABT-805, Alfagraze e Pioneer 5432 tiveram as 

maiores produções de forragem, com valores médios em torno de 25,7 Mg ha-1 ano-1, 

sob lotação contínua e ABT-805, Crioula e CUF-101, tiveram produções iguais (entre 

17,9 Mg ha-1 ano-1), sob lotação rotacionada.  

Para o AFV no tratamento sob lotação contínua, os cultivares ABT-805 e 

Alfagraze concentraram sua produção durante o verão em torno de 72%, Pioneer 5432 

com 68%, Crioula e CUF-101 com 63,6%, com produções que variaram entre 19, 17 e 

13 Mg MS ha-1, respectivamente. Sob lotação rotacionada, os AFVs foram distribuídos 

em 82% para Pioneer 5432, 80,7% para ABT-805, Crioula e CUF-101 e 79,7% para 

Alfagraze, com produções em torno de 13; 14,5 e 11 Mg MS ha-1. 

Com relação ao AFI o desempenho dos cultivares foi semelhante sob lotação 

contínua, com produtividade em torno de 7 e 8 Mg MS ha-1, distribuída em 37% para os 

cultivares Crioula e CUF-101, 28% para ABT-805 e Alfagraze e 32% para o cultivar 

Pioneer 5432. Sob lotação rotacionada, as produções foram em torno de 3,5 Mg MS ha-1 

para os cultivares ABT-805, Crioula, CUF-101 e Pioneer 5432 e 2,7 Mg MS ha-1 para 

Alfagraze, correspondendo a 19,6 e 20,3% da produção anual distribuída durante o 

inverno. 
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No presente estudo 70,2% do período experimental foi considerado “verão” e 

29,8% “inverno”. Aparentemente, sob lotação contínua os cultivares ABT-805 (71%) e 

Alfagraze (71,5%) não diferiram na distribuição estacional da forragem, embora sejam 

diferentes enquanto ao grau de dormência. Pioneer 5432 comportou-se de maneira 

intermediária (68,3%). Crioula e CUF-101 foram semelhantes diferindo dentre os 

cultivares com distribuição de forragem no período do verão em torno de 64%. Sob 

lotação rotacionada, ABT-805 e Pioneer 5432 foram semelhantes (81 e 82%) diferindo 

de Crioula e CUF-101 (80,3 e 80,8%), enquanto Alfagraze foi de 79,7%. 

As TMDAI foram iguais ou semelhantes às TMDAV, isto pode estar relacionado 

com o período de inverno (9 de julho a 28 de setembro de 2001), que foi mais quente 

(agosto/20,2ºC; setembro/21,4ºC) que a média dos últimos 84 anos (agosto/19,2ºC; 

setembro/20,7ºC), na localidade do experimento, favorecendo a produção dos cultivares 

dormentes como Alfagraze e Pioneer 5432. Esses cultivares não teriam entrado em 

dormência, como é de se esperar que ocorra em invernos rigorosos favorecendo o 

acúmulo de reservas, produzindo área foliar durante o inverno e teriam se comportando 

como cultivares não dormentes. 

ABT-805 teve o maior IAF médio (2,1) e o máximo valor de médio de IL (53%) 

ao longo do experimento, sob lotação rotacionada. Alfagraze, apesar de ser um dos 

menos produtivos sob lotação rotacionada, foi semelhante em produção com o ABT-

805, sob lotação contínua (26,3 Mg MS ha-1ano-1), com um IL médio de 47% e valores 

médios de IAF de 1,1 e 1,8 sob lotação contínua e rotacionada, respectivamente. Pioneer 

5432, situou-se numa condição intermediária, com um IL médio de 49%, produção total 

de forragem de 24,3 e 15,3 Mg MS ha-1ano-1 e valores médios de IAF (0.98 e 1,76) para 

a lotação contínua e rotacionada, respectivamente. O cultivar ABT-805 mostrou-se 

melhor adaptado ao pastejo e às condições edafo-climáticas locais, com o melhor 

desempenho produtivo sob pastejo. 

As reservas orgânicas assumem grande importância na rebrota quando a área 

foliar remanescente é reduzida, ou ainda, quando a eficiência fotossintética daquelas 

folhas é baixa. Trabalhos desenvolvidos em alfafa reportam que os CNE podem ser 

utilizados para respiração durante períodos de dormência, para o início da rebrota após 
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corte ou pastejo, no estádio de floração e formação de sementes e em qualquer momento 

em que os fotoassimilados forem insuficientes para atender às necessidades da planta. 

No capítulo 4, foi estudado o efeito do método de pastejo, utilizando-se a técnica de 

“mob-grazing” sobre o estande final de plantas, a sobrevivência, a proporção de 

invasoras na massa e teores e estoques de CNE e N total avaliados em raízes e coroa, 

dos cultivares. Crioula e CUF-101 não sobreviveram ao pastejo sob lotação contínua, até 

o final do experimento. O cultivar com melhor persistência, sob lotação contínua foi o 

Alfagraze, com um estande inicial 245,7 e final de 63,9 de plantas m-2, correspondendo a 

26% de sobrevivência. Sob lotação rotacionada a maior sobrevivência foi obtida em 

ABT-805 com um estande inicial e final em torno de 250 e 112,3 plantas m-2, 

respectivamente, correspondendo a 44,9% de sobrevivência.  

Dos cultivares não dormentes não tolerantes ao pastejo, CUF-101 foi o que 

revelou menor tolerância. Duzentos e dez dias após o inicio do pastejo, sob lotação 

contínua, havia somente 9,6% de alfafa na massa de forragem pré-pastejo, indicando 

nessa data o que aconteceria com o estande de plantas ao final do experimento.  

Teores e estoques de CNE em raízes e coroas de alfafa diminuiram com o avanço 

da estação de pastejo, quando foram submetidos a lotação contínua. Crioula e CUF-101 

apresentaram menores estoques de ECr aos 214 dias após o início do experimento, sendo 

esse um  importante indicador de persistência. Os maiores teores de TCr e TCc foram 

obtidos em Alfagraze, o qual não diferiu de ABT-805 nem de Pioneer 5432. Crioula e 

CUF-101, foram os mais prejudicados pelo pastejo, manifestando a falta de tolerância 

sob lotação contínua, não persistindo no estande de plantas até o final do período 

experimental. No presente estudo, talvez não tivesse acontecido a morte de plantas em 

Crioula, sob lotação contínua, se houvesse maior área foliar remanescente após o 

pastejo. 

Trezentos e vinte e cinco dias após o início do pastejo, sob lotação rotacionada, o 

teor de TCr era de 309,6 g kg-1 MO superior a 220,6 g kg-1 MO, no início do 

experimento. Provavelmente no mês de janeiro, devido às altas temperaturas do verão, a 

alfafa, para evitar possíveis condições de estresse, tenha acumulado maior quantidade de 

CNE nas raízes, apesar da maior demanda exigida nessa época para a respiração, em vez 
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de utilizá-los para o crescimento e posterior rebrota da parte aérea. Outra situação 

poderia ter sido que os cultivares estivessem em plena floração, sendo essa uma das 

causas principais da maior quantidade de reservas. Sob lotação contínua, os estoques de 

CNE sofreram drástica redução nas raízes (79,8%) e coroas (84,7%) de alfafa e em torno 

de 46 e 59%, respectivamente, quando foi sob lotação rotacionada.  

Com relação ao órgão de armazenamento das reservas orgânicas para os CNE, os 

cultivares ABT-805 e Alfagraze acumularam em torno de 51,5 e 48,5% em raízes e 

coroas, respectivamente, enquanto Pioneer 5432 enviou 49,6% para as raízes e 50,4% 

para as coroas. Os teores de N total foram acumulados em proporção relativa, em torno 

de 26,9% nas raízes e 73,1% nas coroas. Cultivares tolerantes ao pastejo tiveram valores 

médios de teores e estoques de nitrogênio total, nas raízes e coroas, em torno de 168,9 e 

231,2 g kg-1 MO e de 331,6 e 326,9 g m-2, respectivamente.  

Os valores relativos, expressos em percentagem de diminuição nos teores de 

CNE, do inicio até o final do experimento, servem apenas como referencial, pois estudos 

com isótopos permitiriam um conhecimento mais aprofundado no que diz respeito às 

proporções e quanto dessa percentagem pode ser mobilizado para raiz, coroa, processo 

respiratório, etc. 

A adubação nitrogenada além de ter efeito residual curto apresenta pouco efeito 

cumulativo ao longo do tempo. Isto, somado ao seu custo elevado limita a utilização 

generalizada do nitrogênio nas pastagens tropicais. Como toda leguminosa, a alfafa tem 

a capacidade da fixação biológica de nitrogênio atmosférico, conferindo economicidade 

ao sistema da pastagem, beneficiando-se com a incorporação desse nutriente, e gerando 

redução potencial de custos que pode servir de subsídio para o próximo período agrícola. 

No Brasil Central foram feitas várias tentativas para sua introdução nos sistemas de 

produção, mas sua utilização ficou muito restrita, principalmente pelo desconhecimento 

do cultivo, falta de materiais adaptados às diferentes regiões, fertilidade do solo e 

manejo inadequados, etc. Assim sendo, o ponto chave para que essas mudanças ocorram 

é a mudança na mentalidade do pesquisador e produtor, pois ainda há muitas incertezas 

sobre o assunto, sendo grande o desafio a ser enfrentado e resolvido.  
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A inserção da alfafa dentro da empresa pecuária do Brasil Central dependerá da 

geração de tecnologia apropriada, permitindo assim sua transferência para as condições 

de produção. Na medida em que os retornos do capital investido sejam positivos o 

produtor irá incorporando esta nova oferta tecnológica. Para a implementação da mesma, 

será necessário levar em conta o custo de adoção dessa tecnologia envolvendo o custo de 

aprendizagem, assim como a oferta e demanda potencial dos cultivares existentes 

juntamente com a criação de novos materiais tolerantes ao pastejo. As técnicas de 

modelagem e simulação por computador podem oferecer economias substanciais de 

tempo e dinheiro, servindo como ferramenta de suporte à tomada de decisão por parte do 

produtor, mas requerem bancos de dados ainda inexistentes. 

Em experimentação, sempre que possível deve-se usar períodos longos de 

avaliação com múltiplos anos. O que aconteceu durante o ano 2001, em que as 

temperaturas do inverno foram maiores que a média dos últimos 84 anos, pode ter 

levado a um desempenho diferente dos cultivares (principalmente os dormentes) nos 

acúmulos de forragem. Cabe à pesquisa científica, enriquecer as bases de dados, através 

da continuidade das avaliações sob variadas condições edafoclimáticas e de manejo, 

podendo ter um impacto significativo sobre a indústria pecuária do Brasil Central e de 

outras áreas tropicais e subtropicais. 

Como sugestões para futuras pesquisas seria interessante, a formação de grupos 

multidisciplinares de estudo trabalhando em forma integrada (melhoristas, fisiologistas, 

especialistas em manejo, solos, nutrição animal, etc.) em programas de melhoramento 

com os cultivares já existentes e com as novas introduções, principalmente naqueles 

cultivares que apresentam menores taxas de digestão protéica, evitando uma menor 

incidência de timpanismo. A avaliação correta do potencial econômico e comercial 

desses cultivares resultará num maior reconhecimento da importância dos programas de 

melhoramento. Também é importante elaborar um inventário detalhado das principais 

pragas e doenças nas diferentes regiões produtoras. Isto é vital para o conhecimento dos 

potenciais e limitações para o uso da alfafa sob pastejo. 
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