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1 Introdução
O acúmulo de forragem em pastagens envolve a integração de processos que ocorrem
em níveis distintos, porém de forma concomitante. O primeiro nível está relacionado com
eventos em nível de perfilho individual, ou seja, o acúmulo de forragem pode ser interpretado
como o balanço entre as taxas de crescimento e senescência foliares verificadas nos perfilhos
ao longo de um determinado período de tempo. No entanto, pastagens de gramíneas são
formadas por uma comunidade de perfilhos de tal forma que o balanço líquido global no
acúmulo de forragem é dado por flutuações sazonais no número de perfilhos na área, que
associados com os processos de crescimento e senescência foliares em perfilhos individuais
resultam nas taxas líquidas de acúmulo de forragem do pasto. Assim, os objetivos desse texto
são discutir aspectos básicos de morfogênese em perfilhos individuais e, posteriormente,
integrar esse conhecimento para descrever de que forma ocorre o processo de crescimento e
acúmulo de forragem em pastos submetidos à lotação intermitente. De forma mais sucinta
também será mostrado de que forma o processo de rebrotação se relaciona com o valor
nutritivo dos pastos.
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2 Como a planta cresce – morfogênese em perfilhos individuais
A disponibilidade de forragem deve ser entendida como a biomassa aérea viva
acumulada durante o processo de crescimento das plantas que compõem a pastagem. Cada
planta dessa população é formada por unidades básicas denominadas perfilhos, no caso de
gramíneas, e ramificações, no caso de leguminosas (Valentine & Matthew, 1999). Assim, é
necessário entender a morfofisiologia dessa unidade básica e suas respostas aos fatores do
meio. O desenvolvimento do perfilho, unidade vegetativa básica das gramíneas (Hodgson,
1990), segue uma série de processos onde são diferenciados folhas, colmo verdadeiro, gema
axilar e sistema radicular em cada um dos fitômeros da planta, formados a partir da
diferenciação do meristema apical. Esse fato caracteriza o perfilho como sendo uma série
coordenada de fitômeros em distintos estádios de desenvolvimento, ou seja, cada um em
estádio mais avançado de desenvolvimento que o anterior (Matthew et al., 1999). As
primeiras e mais importantes estruturas a serem formadas em um fitômero são os primórdios
foliares. O acúmulo de fitômeros e o grau de desenvolvimento individual (expansão foliar,
alongamento e espessamento dos nós e entrenós) resultam no acúmulo de biomassa do
perfilho (Skinner & Nelson, 1995). Essa organização dinâmica permite às gramíneas manter
sua persistência por longo tempo, assim como promove um mecanismo plástico (dentro de
certos limites) que proporciona adaptações ao pastejo e mudanças estacionais na estrutura do
dossel (Chapman & Lemaire ,1993; Matthew et al., 2000).
Os mecanismos envolvidos no crescimento e desenvolvimento de folhas e perfilhos
são descritos pela morfogênese. Chapman & Lemaire (1993) descreveram a morfogênese
como sendo o processo responsável pela formação e modificação da estrutura do dossel, pois
consiste na dinâmica de geração e expansão da forma da planta no tempo e no espaço, ou seja,
formação e desenvolvimento de fitômeros sucessivos. As características morfogênicas e
estruturais, definidas pela morfogênese, descrevem a dinâmica do fluxo de tecidos nas plantas

forrageiras (Lemaire & Agnusdei, 2000), caracterizada pelos processos de crescimento,
senescência e decomposição de tecidos (Chapman & Lemaire, 1993). Tais processos foram
amplamente descritos em diversos trabalhos para plantas de clima temperado (e.g. Bircham &
Hodgson, 1983; Lemaire & Agnusdei, 2000; Lemaire, 2001), sendo os trabalhos
desenvolvidos para espécies tropicais relativamente recentes. No entanto, têm sido reveladas
mais similaridades que diferenças em padrões gerais de respostas entre gramíneas de clima
tropical e de clima temperado (Hodgson & Da Silva, 2002), fato que favorece a integração de
resultados e o estudo da ecofisiologia comparativa entre essas plantas.
Durante o desenvolvimento do perfilho, na medida em que a planta cresce, a taxa de
aparecimento de folhas diminui, a duração do crescimento da lâmina foliar e o tamanho da
lâmina foliar aumentam, sendo essas mudanças concomitantes com um aumento no tamanho
da bainha foliar (Duru & Ducrocq, 2000). A produção desses tecidos foliares no perfilho é
regulada por fatores ambientais e influenciada pelas características do pasto (densidade
populacional de perfilhos) e do próprio perfilho, sendo que a interação entre esses fatores
determina o ritmo morfogênico das plantas. Assim, em nível de planta individual, o ritmo
morfogênico refere-se às taxas de aparecimento e alongamento de folhas, assim como sua
taxa de senescência e duração de vida das folhas. A interação entre a expressão fenotípica de
tais características, definidas por Chapman & Lemaire (1993) como características
morfogênicas, é responsável pelas características estruturais do pasto. Em relação ao pasto, o
ritmo morfogênico determina a velocidade de recuperação da área foliar após desfolhação ou
sua capacidade de manter-se em equilíbrio no caso de pastos manejados sob lotação rotativa e
contínua, respectivamente.

2.1 Desenvolvimento do perfilho como resultado do fluxo celular
No início do desenvolvimento de um perfilho os recursos são utilizados de forma a
desenvolver área foliar para o crescimento da planta. A produção de tecidos foliares é um
processo contínuo, regulado por variáveis ambientais e características do dossel (Lemaire &
Agnusdei, 2000; Duru & Ducrocq, 2000b; Chapman & Lemaire,1993). Esses tecidos estão
sujeitos a eventos discretos de desfolhação, cuja frequência e intensidade afetam a fisiologia
das plantas e, assim, a taxa na qual os novos tecidos foliares são produzidos (Lemaire &
Agnusdei, 2000).
Considerando que a premissa básica da produção animal em pastagens é a remoção
contínua de área foliar pelos animais em pastejo (Parsons, 1988), a habilidade da planta em
manter a produção de novas folhas frente a desfolhações periódicas é essencial para sustentar
tanto a produtividade quanto a sobrevivência das plantas pastejadas (Schnyder et al., 2000).
Durante a maior parte da estação de crescimento a maioria dos assimilados produzidos pelas
plantas forrageiras é utilizada para a produção de folhas. A conversão de assimilados em
tecidos foliares ocorre, principalmente, nas zonas de crescimento e diferenciação foliar
(Figura 1), onde o tecido heterotrófico está completamente protegido no interior do cartucho
formado pelas bainhas das folhas mais velhas (Schnyder et al., 2000).

Figura 1 – Diagrama representativo das zonas de formação e crescimento de
novas folhas. A zona de crescimento e diferenciação celular em gramíneas
localiza-se na região basal da folha em expansão, dentro da bainha das folhas mais
velhas. Adaptado de Schnyder et al. (2000).

A identificação dos fatores que controlam a expansão das folhas e as adaptações
fisiológicas e morfológicas das plantas a regimes de desfolhação requer o conhecimento dos
processos fundamentais envolvidos diretamente no processo de crescimento e o entendimento
de como o crescimento foliar é controlado pela disponibilidade de reservas da planta, assim
como por fatores genéticos, de manejo e climáticos (Schnyder et al., 2000). Em pastos
estabelecidos, além desses fatores, a intensidade e a frequência de desfolhação também
afetam a velocidade de recuperação da área foliar. Após desfolhação, uma série de respostas
de natureza fisiológica e morfológica é desencadeada com o objetivo de promover a
recuperação da área foliar removida e assegurar crescimento. Tais adaptações incluem a
mobilização de reservas orgânicas acumuladas nas raízes e base dos colmos, fotossíntese
compensatória nas folhas mais velhas (apesar de sua menor eficiência fotossintética),
realocação de assimilados para as folhas em crescimento, produção de hormônios que

promovem e controlam o desenvolvimento de meristemas e redução do crescimento de raízes
(Schnyder et al., 2000).
Os mecanismos desencadeados no curto prazo, as chamadas adaptações fisiológicas, e
no longo prazo, as chamadas adaptações morfológicas, têm por objetivo restaurar o equilíbrio
entre os processos de crescimento e a manutenção da persistência da planta na comunidade
vegetal. Assim, a resistência e a plasticidade das plantas a regimes de desfolhação
desempenham papel central tanto para a taxa de produção de novos tecidos foliares como na
acessibilidade das folhas aos animais em pastejo (Lemaire & Agnusdei, 2000).
O crescimento é definido como um acréscimo irreversível na massa seca das folhas
que crescem antes que estas iniciem o processo de senescência, pois a massa seca pode
aumentar depois de a folha ter completado sua expansão basicamente como resultado de
processos bioquímicos complexos. A folha é um órgão que possui crescimento e tempo de
vida limitado. Contudo, o desenvolvimento de folhas sucessivas nem sempre segue o mesmo
curso quantitativo ou qualitativo, sendo que diferentes partes da mesma folha em expansão
podem estar em distintos estádios de desenvolvimento (Dale, 1988). Silsbury (1970)
apresentou cinco estádios distintos de crescimento e desenvolvimento de uma folha de
gramínea, a saber: iniciação, pré-aparecimento, aparecimento, maturidade e senescência. O
crescimento e a morfogênese do primórdio foliar e das folhas em crescimento estão
intimamente associados com os processos de alongamento e divisão celular (Dale, 1988). Ao
intervalo entre a iniciação de dois órgãos sucessivos dá-se o nome de plastocrono (Esau,
1977), geralmente utilizado para se estudar a ontogenia foliar, mais precisamente, a formação
de dois primórdios foliares sucessivos. A formação de folhas ocorre no meristema apical por
meio do desenvolvimento dos primórdios foliares, os quais surgem alternadamente de cada
lado do ápice do colmo. Na fase inicial de desenvolvimento da gramínea, observa-se a
presença de um "tufo" de folhas em cuja base (o ápice do colmo) encontra-se o meristema

apical, formado por tecido meristemático que origina as folhas assim como os futuros
perfilhos (Valentine & Matthew, 1999).
A produção de tecidos foliares pode ser analisada como resultado da interação entre
dois processos: (a) produção de assimilados em uma planta individual, como resultado da
interceptação de luz e fotossíntese das folhas; e (b) uso desses assimilados pelos meristemas
foliares para a produção de novas células e, finalmente, expansão foliar. Assim, a
disponibilidade de assimilados pode ser considerada fator limitante para a taxa de expansão
de novos tecidos foliares (Lemaire & Agnusdei, 2000).
O uso de assimilados pelos meristemas foliares é diretamente influenciado pela
temperatura, fator determinante das taxas de divisão e expansão celular (Fricke et al., 1997;
Lawlor, 2002), e cria uma demanda de assimilados de C e N para prover energia e substrato
para a expansão de tecidos foliares (Lawlor, 2002). Quando a produção de assimilados é
suficiente para suprir a demanda dos meristemas, os assimilados excedentes podem ser
estocados na forma de reservas orgânicas (Lemaire & Agnusdei, 2000).
A ontogenia da zona de crescimento foliar e sua relação com as fases de alongamento
das folhas (Figura 2) têm sido discutidas por diversos autores (e.g. Fournier et al., 2004;
Schnyder et al., 2000; Lemaire & Agnusdei, 2000). O crescimento foliar em gramíneas é
predominantemente unidirecional (MacAdam et al., 1989), resultado do fluxo de células entre
as distintas zonas que compõe o crescimento foliar: zona de divisão, zona de alongamento e
zona de maturação celular (Fournier et al., 2004). Essa organização cria um gradiente de
desenvolvimento em que as células, dispostas em feixes paralelos, passam sucessivamente
pelas fases de divisão, alongamento celular e deposição de tecidos estruturais da folha (Gastal
& Nelson, 1994; Fricke et al., 1997). Essas zonas, responsáveis pelo crescimento foliar, estão
localizadas na região basal da folha (Figura 1), estando completamente protegidas pelas
bainhas das folhas mais velhas (Schnyder et al., 2000).

Durante o crescimento foliar, num primeiro estádio, a divisão e o alongamento celular
são coordenados, permanecendo constante o tamanho das células. Nessa fase a folha é
considerada um único compartimento, correspondente à zona de divisão (DZ) (Figura 2).
Assim, durante esse estádio, o primórdio é uma zona de divisão homogênea, e pode estar
relacionado com a primeira fase do desenvolvimento foliar, a fase exponencial do
desenvolvimento. No segundo estádio as células cessam o processo de divisão e passam a
alongar-se. A zona de alongamento (EOZ) é criada pelo fluxo celular a partir da zona de
divisão. O alongamento celular nesta fase é mais rápido, o que promove uma abrupta
aceleração na taxa de crescimento relativo.

Figura 2 – Representação esquemática do desenvolvimento foliar a partir do estádio de
primórdio até o estádio de maturação (A) e a ontogenia da zona de crescimento
foliar (B). Os números indicam as diferentes fases do alongamento foliar. As
linhas verticais marcam as mudanças nas fases de alongamento e as
correspondentes mudanças ontogênicas na zona de crescimento. Adaptado de
Fournier et al.(2004).

No terceiro estádio, no final da zona de alongamento, as células param de alongar e
entram na zona de maturação, onde a taxa de crescimento permanece relativamente estável.
Na fase 4 da ontogenia foliar, a zona de divisão e alongamento celular regridem e a taxa de
crescimento é reduzida.

Como os tecidos da zona de desenvolvimento foliar são heterotróficos e essa zona
localiza-se dentro da bainha de outras folhas, os substratos de C e N para o crescimento
precisam ser mobilizados de outras partes da planta. Durante os estádios iniciais de
crescimento das folhas ou quando a planta é desfolhada severamente os assimilados de C e N
podem ser mobilizados da região basal da folha, onde a divisão celular é ativa (Figura 3).
Além disso, quando a ponta da folha está exposta, a produção de assimilados nessa zona
fotossinteticamente ativa da folha em expansão pode contribuir substancialmente para o
suprimento de assimilados para seu crescimento (Schnyder et al., 2000). O fluxo de substratos
de C destinados ao crescimento foliar pode ser proveniente de duas direções simultaneamente;
das folhas expandidas e da porção exposta da folha em expansão; e ocorre na direção oposta
ao fluxo de tecidos (Figura 3).

Figura 3 – Fluxo de tecidos e de substratos em folhas em expansão e folhas
expandidas. Adaptado de Schnyder et al. (2000).

A folha completamente expandida de uma gramínea consiste de lâmina foliar e bainha.
Essas partes são separadas por uma “junção” (colar ou interface lâmina foliar-bainha), a

lígula. Durante os estádios iniciais de alongamento de uma folha somente a lâmina cresce
ativamente, embora as células meristemáticas responsáveis pelo crescimento da bainha
estejam presentes desde o início do crescimento foliar. A bainha inicia sua expansão somente
quando a lâmina foliar está próxima de atingir seu tamanho final e persiste até a
exteriorização da lígula (Langer, 1972; Dale, 1982). A transição da expansão da lâmina foliar
para o alongamento da bainha ocorre sem uma mudança perceptível na taxa de alongamento
de folhas, porém é facilmente reconhecida pelo deslocamento da lígula da zona de
crescimento para a base da folha (Schnyder et al., 2000). Em geral, o alongamento da lâmina
persiste até a diferenciação da lígula, sendo que as células da porção exposta da lâmina
perdem sua capacidade de alongamento, continuando a se alongar apenas as células da porção
da lâmina ainda contidas no interior do cartucho formado pelas bainhas das folhas mais velhas
(Langer, 1972; Dale, 1982; Schnyder et al., 2000).
A importância desses processos para o entendimento do fluxo de tecidos em plantas
reside no fato de que a taxa de alongamento foliar em gramíneas é função do suprimento
celular (número total de células produzidas) e da taxa e duração do processo de alongamento
celular (MacAdam et al., 1989; Schnyder et al., 2000). Schnyder et al. (2000) definiram a taxa
de alongamento foliar (TAlF) como sendo o produto de dois componentes principais: o
tamanho da zona de desenvolvimento foliar e a taxa média de crescimento relativo dos tecidos
na zona de desenvolvimento. O tamanho das zonas de desenvolvimento de células é
influenciado pela temperatura, idade da folha, regime de luz e também pela disponibilidade de
N (MacAdam et al., 1989), e pode influenciar significativamente as taxas de alongamento
foliar. Além disso, o tamanho dessa zona reflete diferenças entre espécies ou respostas de
plantas que perfilham ou não (Fricke et al., 1997). Assim, a TAlF pode ser definida como o
produto da taxa de produção de células e a taxa e duração da expansão celular. Se o genótipo

ou ambiente possuem efeito sobre a TAlF, isso pode ser resultado dos efeitos sobre um ou
mais desses componentes de crescimento (Schnyder et al., 2000).
A desfolhação representa um importante distúrbio em comunidades de plantas sob
pastejo, e gera uma redução drástica na taxa de alongamento de folhas. Segundo Schnyder et
al. (2000), esse efeito pode ser resultado de uma diminuição na taxa de alongamento relativa
ou diminuição no tamanho da zona de desenvolvimento celular de folhas. Volenec & Nelson
(1983), citados por Schnyder et al. (2000), demonstraram que desfolhações frequentes
diminuem a taxa de alongamento de folhas, resultado de decréscimos nas taxas de produção e
expansão celular, o que diminui o tamanho da zona de desenvolvimento celular da folha.

3 Acúmulo de forragem em pastos sob lotação intermitente
A capacidade fotossintética do pasto após uma desfolhação depende da quantidade de
área foliar residual e da capacidade fotossintética das folhas remanescentes. Em pastos que
atingiram um IAF alto, as folhas que permanecem após o pastejo não são adaptadas à alta
luminosidade incidente sobre elas, resultante da remoção das folhas superiores que as
sombreavam, pois foram formadas em condições de baixa luminosidade e normalmente,
também, em temperaturas mais baixas. Folhas formadas sob baixa luminosidade apresentam
menor eficiência fotossintética em baixas intensidades luminosas e têm baixa capacidade de
readaptar-se a níveis mais altos de luminosidade (Prioul et al., 1980a,b), da mesma forma que
a resposta fotossintética à temperatura atinge seu ótimo somente naquelas temperaturas em
que a folha foi formada (Robson et al., 1988). Desta forma, o IAF residual tem uma baixa
capacidade fotossintética apesar da alta incidência de radiação. Como consequência, a
rebrotação inicial é lenta até que um número suficiente de folhas tenha se expandido e passe a
contribuir substancialmente para a fotossíntese do pasto (Nabinger, 1997).

A quantidade de área foliar residual é função da intensidade da desfolhação,
determinada pela taxa de lotação imposta ou pela altura de corte. Numa desfolhação severa,
em que a maior parte do tecido fotossintetizante é removido, a fixação de C pode ser
insuficiente para assegurar a manutenção dos tecidos remanescentes e para a síntese de nova
área foliar. Nessa condição a produção de novas folhas necessita ser suportada inicialmente
pelo aporte de reservas. Uma vez que ocorrem “perdas” de C pela respiração, determinadas
pela síntese dos novos tecidos, há uma perda inicial de massa de forragem (balanço de C
negativo). Este balanço de C apenas se tornará positivo depois que a área de folhas produzida
a partir das reservas seja suficiente para assimilar uma quantidade de carbono que exceda as
perdas por respiração e senescência. Como resultado, quanto mais severa for a desfolhação
maior será a fase de balanço negativo de C pela planta (Parsons et al, 1988; Nabinger, 1997).
Em pastos submetidos a lotação intermitente existem diferenças consideráveis na
fotossíntese líquida e na taxa de crescimento conforme a fase de rebrotação (King et al.,
1984). Nesse método de desfolhação ocorre uma redução abrupta da área foliar após o
pastejo, de tal forma que a fotossíntese, logo após a desfolhação, pode ser menor que aquela
de pastos mantidos num IAF baixo sob lotação contínua (King et al., 1984; Parsons et al.,
1988). A lotação intermitente admite infinitas combinações entre períodos de pastejo,
frequências e intensidades de desfolhação, de tal forma que, é importante considerar a
combinação destes dois efeitos sobre a capacidade do pasto em rebrotar e produzir forragem
com alto valor nutritivo.
Os trabalhos de Brougham (1956, 1958) mostraram bem o efeito da intensidade de
desfolhação sobre a restauração do IAF e a interceptação de luz. Nesses experimentos um
pasto com uma altura média de 22 cm foi desfolhado a 12,5; 7,5 ou 2,5 cm. Os resultados
mostraram que a intensidade da desfolhação determinou uma grande redução na área foliar
remanescente e que um período de tempo maior foi necessário para o dossel atingir um IAF

capaz de interceptar a maior parte da radiação incidente. No corte a 12,5 cm foram
necessários apenas quatro dias para que o pasto voltasse a interceptar 95% da luz incidente,
enquanto que nos cortes a 7,5 e 2,5 cm foram necessários, respectivamente, 16 e 24 dias. O
trabalho de Parsons et al. (1988a) mostra esse mesmo padrão de recuperação do IAF (Figura
4(a)). Como afirmado, o efeito da intensidade de desfolhação mostrado na Figura 4(a) sobre a
fotossíntese do pasto lembra a curva mostrada por Brougham (1956, 1958) para interceptação
de luz. Em um pasto que sofreu uma desfolhação severa (por exemplo a linha 2) a taxa
fotossintética é substancialmente reduzida e ocorre uma demora até que atinja a taxa máxima
de fotossíntese. Numa desfolhação mais leniente (linha 4), a taxa fotossintética é menos
reduzida e a máxima taxa fotossintética é restabelecida rapidamente. Por outro lado, a
intensidade de desfolhação tem um efeito parecido sobre a taxa de senescência do pasto
(Figura 4b). Sob desfolhação severa (linha 2), a taxa fotossintética do pasto é
substancialmente reduzida, e desta maneira ocorre um atraso até que comece a aparecer
senescência. Já numa desfolhação mais leniente (linha 4) o efeito é semelhante àquela para a
taxa de produção bruta, ou seja, a máxima taxa de senescência foliar é restabelecida de forma
mais rápida.

FIGURA 4 - Efeito da intensidade da desfolha sobre a taxa de produção bruta de
tecido (a), taxa de senescência foliar (b), taxa de crescimento instantânea (c) e a
taxa de crescimento médio (d) ao longo do tempo, considerando a rebrota iniciando
de seis diferentes valores de IAF (0,5; 0,8; 1,1; 3,4; 5,3; 6,8 – numerados de 1 a 6,
respectivamente). Adaptado de Parsons et al., (1988a).

Vale ressaltar que a intensidade de desfolhação tem um grande efeito sobre as taxas de
crescimento do pasto (Figura 4 c,d). Pelo simples fato de que a taxa de senescência foliar é
atrasada em relação à taxa de produção bruta de tecidos, a taxa de crescimento instantâneo
(dW/dt) (Figura 4c), em todos os casos é sempre positiva, o que leva a concluir que o pasto
possui, independente da intensidade de desfolhação, um acúmulo líquido positivo de
forragem. A intensidade de desfolhação tem um efeito marcante também sobre a taxa de
crescimento média do pasto (W – Wo)/t (Figura 4(d)). Após uma desfolhação severa a taxa
média de crescimento aumenta marcadamente. Porém, como descrito por Parsons e Penning

(1988), a taxa de crescimento médio sofre pouca alteração, mantendo-se em níveis altos após
seu valor máximo ter sido atingido. Após uma desfolhação intermediária, uma taxa alta de
crescimento médio também é mantida. No entanto isto ocorre por um período mais curto de
tempo. Já sob desfolhas mais lenientes, as taxas de crescimento não só são menores como
também declinam com o passar do tempo.
Os padrões de mudança nos principais processos envolvidos durante o crescimento do
pasto foram descritos em detalhes usando-se pastagens no estádio vegetativo em ambientes
controlados (McCree e Troughton, 1966; Robson, 1973). Os estudos realizados por Parsons e
Penning (1988) corroboram estes resultados (Figura 5).

FIGURA 5 - Efeito da duração da rebrotação sobre os principais processos envolvidos no
acúmulo líquido de forragem: fotossíntese bruta; produção bruta de tecido e
senescência. Adaptado de Parsons e Penning (1988).

A fotossíntese, e consequentemente a capacidade de produção bruta de tecido,
aumentam rapidamente após a desfolhação (Figura 5). Porém há um atraso entre um aumento
correspondente na senescência foliar. Como resultado, há momentos onde altas taxas de
produção bruta de tecido estão associadas com baixas taxas de morte de tecidos. Entretanto,
esta vantagem relativa da taxa de produção bruta sobre a taxa de senescência não
necessariamente implica numa maior capacidade produtiva (Parsons e Penning, 1988). Uma
consequência imediata no atraso entre estes dois processos é que ocorre uma mudança na taxa
de crescimento instantâneo (dW/dt) a qual, cumulativamente, descreve a curva sigmóide de
acúmulo líquido do pasto, ou seja, a pastagem aumenta sua massa. Para maximizar a
produção deve-se considerar como o prolongamento do período de rebrotação afeta a taxa
média de crescimento (Maeda e Yonetani, 1978; Watanabe et al., 1984). Isso é definido como
o incremento líquido em peso (W-W0), dividido pelo tempo de rebrotação. O objetivo é colher
o pasto quando a taxa média de crescimento for máxima (Parsons e Penning, 1988). O efeito
da duração da rebrotação sobre a taxa média de crescimento está mostrado na Figura 4(d).
Após uma desfolhação severa, a taxa média de crescimento aumenta rapidamente com um
grande aumento também na taxa de crescimento instantâneo. Porém nas últimas fases da
rebrotação, mudanças na taxa média de crescimento são resultantes das altas taxas de
crescimento instantâneo verificadas no início da rebrotação. Desta forma, até mesmo
assumindo-se que toda forragem acumulada fosse colhida, a taxa média de produção líquida
seria praticamente insensível às variações no período de rebrotação após ter atingido seu valor
máximo. Isto ocorre, principalmente, pelo fato de que a máxima taxa de crescimento médio
ocorre após a máxima taxa de crescimento instantâneo e antes da produção máxima (Parsons
e Penning, 1988). Embora seja possível, em teoria, identificar um tempo ótimo para a colheita
com a finalidade de atingir a taxa máxima de crescimento, é importante considerar como este
conhecimento poderia ser aplicado na prática.

Em países de clima temperado tem-se aumentado o uso de variáveis que identificam
condições de pasto (altura, massa, resíduo) quer seja como guias para manejo ou
caracterizações de tratamentos experimentais (Grant et al., 1988; Parsons e Penning, 1988;
Smetham, 1995). Isto é de fundamental importância para a definição da intensidade e da
eficiência com que a pastagem está sendo colhida. Porém, no caso de lotação rotativa, se não
forem levadas em conta a produção e as perdas de tecido durante o período de rebrotação,
estas variáveis são insuficientes para estimar o consumo de matéria seca pelos animais
(Parsons et al., 1988). Alguns parâmetros ecofisiológicos para se estipular o momento ideal de
corte (ou pastejo), tais como, interceptação luminosa de 95% (Tainton, 1974; Korte et al.,
1984) e início do aumento na taxa de senescência foliar (Hunt, 1965) têm sido usados com
algum sucesso.
Estudos recentes realizados com importantes plantas forrageiras tropicais como a
Brachiaria brizantha, cultivares Marandu e Xaraés, e o Panicum maximum, cultivares
Mombaça e Tanzânia, dentre outras, onde a estrutura do dossel e, ou, seu padrão de variação
foram cuidadosamente monitorados, têm gerado uma quantidade grande de informações e
conhecimento acerca das respostas de plantas forrageiras e animais a estratégias de pastejo.
De uma maneira geral, o conceito de IAF crítico, condição na qual 95% da luz incidente são
interceptados, originalmente descrito e aplicado com sucesso em plantas de clima temperado,
demonstrou-se efetivo e válido também para o manejo de gramíneas tropicais sob lotação
intermitente, diferentemente do que se pensava e postulava (Gomide & Gomide, 2001), uma
vez que mostrou relação análoga com variáveis como acúmulo de forragem, especialmente de
folhas, composição morfológica do acúmulo e valor nutritivo da forragem produzida.
Da mesma forma, Bircham & Hodgson (1983), avaliando o efeito da condição em que
pastos de azevém perene (Lolium perenne) eram mantidos sob controle rígido da estrutura do
dossel por meio de lotação contínua, foram os primeiros a descrever o acúmulo de forragem

como sendo o resultado líquido de dois processos concomitantes e antagônicos (crescimento e
senescência). Revelaram, nesse estudo, existir uma amplitude de condições de pasto
relativamente grande, correspondente a uma grande variação em estratégias de manejo, em
que o acúmulo de forragem seria o mesmo, resultado de compensações entre número, área
foliar e peso por perfilho. Ficou clara, assim, a importância que a estrutura do dossel possui
como determinante e condicionante das respostas tanto de plantas como de animais e surgiu,
então, o conceito de desenvolver práticas de manejo do pastejo com base em metas de
condição de pasto (“sward targets”) como forma de assegurar a otimização dos processos de
acúmulo e consumo de forragem pelos animais (Hodgson, 1985).
No caso de lotação intermitente, experimentações recentes com base no controle
estrito das condições e/ou estrutura do dossel forrageiro na entrada e saída dos animais dos
piquetes (pré e pós-pastejo), têm revelado resultados bastante promissores para a melhoria e
refinamento do manejo do pastejo dos capins mombaça, tanzânia e marandu. Bueno (2003) e
Carnevalli (2003) avaliaram o capim-mombaça sob pastejo rotativo caracterizado por duas
alturas de resíduo (30 e 50 cm) e duas condições de pré-pastejo (95 e 100% de interceptação
de luz pelo dossel) em Araras, SP. Os resultados demonstraram a consistência do critério de
interrupção do processo de rebrotação aos 95% de interceptação de luz e o efeito benéfico de
sua associação com um valor de altura de resíduo mais baixo, condizente com a necessidade
da planta em manter uma área foliar remanescente mínima e de qualidade para iniciar seu
processo de rebrotação e recuperação para um próximo pastejo (Figura 1). De uma forma
geral, a maior produção de forragem foi registrada para o tratamento de 30 cm de resíduo e
95% de interceptação de luz, com redução acentuada em produção quando o período de
descanso era mais longo (100% interceptação de luz) ou o resíduo mais elevado (50 cm). A
redução em produção de forragem foi consequência de processo acelerado de senescência
foliar, resultante de maior competição por luz sob aquelas condições, o que também favoreceu

maior acúmulo de colmos, resultando em redução na proporção de folhas e aumento na
proporção de colmos e material morto na massa de forragem pré-pastejo (Figura 6). As
condições de pré-pastejo de 95 e 100% de interceptação de luz apresentaram uma correlação
muito alta e consistente com a altura do dossel (horizonte de folhas) independentemente da
época do ano e do estádio fisiológico das plantas (vegetativo ou reprodutivo – 90 cm para
95% e 110 cm para 100%), indicando que a altura poderia ser utilizada como critério de
campo confiável para o controle e monitoramento do processo de rebrotação e pastejo.

Figura 6 – Dinâmica do acúmulo de forragem durante a rebrotação do capim-Mombaça
pastejado com 100% de interceptação de luz e 50 cm de resíduo (Carnevalli, 2003).

Trabalho análogo ao de Carnevalli (2003) foi realizado por Barbosa (2004) com
capim-tanzânia, em Campo Grande, MS. Como condições de pré-pastejo foram utilizados 90,
95 e 100% de interceptação de luz pelo dossel e como condições de pós-pastejo 25 e 50 cm de

resíduo. Os resultados apresentaram um padrão bastante consistente e semelhante àqueles
descritos para o capim-mombaça. De uma forma geral, maior produção de forragem foi obtida
para o tratamento de 95% de interceptação de luz e 25 cm de resíduo. Pastejos realizados com
90 ou 100% de interceptação de luz e 50 cm de resíduo resultaram em menor produção de
forragem e de folhas. Na condição de 90% de interceptação de luz a menor produção
seguramente ocorreu por limitação do processo de crescimento, uma vez que não havia área
foliar suficiente para aproveitar toda a luz incidente. Já para a condição de 100% de
interceptação de luz a menor produção foi resultado da ocorrência exacerbada do processo de
senescência e morte de tecidos. Além de resultar em menor produção de forragem com menor
proporção de folhas e maior proporção de colmos e material morto, pastejos menos
frequentes, caracterizados pela condição de 100% de interceptação luminosa, resultaram em
elevação da meta de resíduo de 25 cm (até 40 cm), consequência do acúmulo excessivo de
colmos. Assim como para o capim-mombaça, os intervalos entre pastejos variaram com os
tratamentos e épocas do ano (24 a 150 dias), com os maiores valores registrados para os
tratamentos de 100% de interceptação de luz durante os meses de outono e inverno. As
condições pré-pastejo de 90, 95 e 100% de interceptação de luz apresentaram, também, uma
correlação muito alta e consistente com a altura do dossel (horizonte de folhas)
independentemente da época do ano e do estádio fisiológico das plantas (vegetativo ou
reprodutivo – 60 cm para 90%, 70 cm para 95% e 85 cm para 100%), mais uma vez indicando
e ratificando o fato de que a altura poderia ser utilizada como critério de campo confiável para
o controle e monitoramento do processo de rebrotação e pastejo. Resultados mais recentes
com capim-marandu submetidos a estratégias de lotação intermitente (Sarmento, 2007)
mostraram, novamente, que o momento ideal da interrupção da rebrotação desse capim esteve
sistematicamente associado ao ponto em que o dossel interceptava 95% da luz incidente, e
que este correspondeu a uma altura aproximada pré-pastejo de 25 cm associada à uma altura

de resíduo de 15 cm, sugerindo que o manejo do pastejo desse cultivar deva ser realizado
segundo uma frequência e uma intensidade maior de pastejo que normalmente utilizado.
De uma maneira geral, o valor nutritivo da forragem consumida quando os pastejos
são realizados com 95% de IL é bastante estável e caracterizado por concentrações de
proteína bruta da ordem de 14 a 18% e digestibilidade da matéria seca de 60 a 70% (Bueno,
2003; Difante, 2005), compatíveis, portanto, com níveis satisfatórios de desempenho para
vacas leiteiras e animais de engorda. Resultados recentes com outros cultivares de Panicum
maximum como Tobiatã, Massai e Atlas (Moreno, 2004) e com Pennisetum purpureum cv.
Cameroon (Voltolini, 2006) ratificam e corroboram o padrão de resposta descrito acima,
apontando para uma nova realidade e uma nova janela de oportunidades em termos de
pesquisa e experimentação com plantas forrageiras tropicais. Maiores valores de valor
nutritivo poderiam ser obtidos com interrupções na rebrotação dos pastos antes de 95% da
interceptação de luz, uma vez que a tendência é a produção de perfilhos mais novos e com
folhas mais jovens (Barbosa, 2004). Isso poderia ser uma estratégia pontual no sentido de
maximizar o ganho de peso (ou produção de leite) num determinado período de tempo. Porém
o uso contínuo dessa estratégia poderia levar os pastos ao colapso por reduzir a capacidade de
rebrotação e reconstituição de reservas e redução no perfilhamento.
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