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Introdução
A produção animal em pastagens no Brasil tem passado por
transformações conceituais e mudanças significativas de paradigmas nos
últimos anos. Dentre elas, talvez a principal seja o reconhecimento de que
as pastagens correspondem a um ecossistema específico, complexo e
caracterizado por uma série de interações entre seus componentes
bióticos e abióticos que, para que seja sustentável, necessita da
composição de um equilíbrio harmônico entre processos aparentemente
conflitantes (Da Silva & Nascimento Júnior, 2007). Ou seja, é necessário
que seja tratada dentro de um enfoque sistêmico, considerando aspectos
de ecologia, biologia, preservação e impacto ambiental, porém com
responsabilidade econômica e social (Da Silva & Carvalho, 2005). Nesse
contexto, compreender processos, entender a relação entre eles e suas
relações com as exigências de plantas e animais é fundamental para poder
definir estratégias de pastejo eficientes e que não agridam e nem
degradem o meio ambiente (Lemaire et al., 2005).
Essa abordagem sistêmica, utilizando princípios de ecologia, tem
levado pesquisadores a buscar conhecimento sobre relações do tipo
causa-efeito (encontrar as repostas para os “por quês”?), focando seus
esforços de pesquisa principalmente em aspectos relacionados com a
estrutura do pasto e sua relação com as respostas de plantas e animais.
Como resultado, o conceito de alvo ou meta de manejo (sward target)
(Hodgson, 1990), originalmente desenvolvido para plantas forrageiras de
clima temperado, vem sendo utilizado para as plantas forrageiras tropicais,
mais especificamente as gramíneas (Da Silva & Hodgson, 2002). Várias
são as características do pasto determinantes da estrutura do dossel
(Lemaire & Chapman, 1996; Da Silva & Nascimento Júnior, 2007), mas,
dentre todas, seguramente é a densidade populacional de perfilhos (e seus
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padrões de variação com as práticas de manejo e com as estações do
ano) aquela capaz de gerar impactos mais significativos na estrutura dos
pastos (Matthew et al., 2001) e influenciar as respostas de plantas, animais
e suas interações (Da Silva, 2004). Essas variações são função,
basicamente, de alterações do balanço entre os processos de
aparecimento e morte de perfilhos, ou seja, da dinâmica populacional, as
quais resultam em modificação da longevidade e estabilidade de gerações
individuais e da população de perfilhos como um todo. Estas, por sua vez,
determinam alterações no perfil demográfico, na arquitetura do dossel, na
eficiência fotossintética da área foliar, na idade média e na persistência da
população. As modificações na população de plantas interferem em
processos que ocorrem em perfilhos individuais, afetando os padrões de
alongamento de folhas, colmos e de senescência das plantas, modificando
o tipo de componente morfológico produzido, seu tamanho, arranjo
espacial no dossel e composição química da forragem.
No caso de pastagens multi-específicas a complexidade do
equilíbrio é ainda maior, pois, além de aspectos relacionados com a
competição intra-específica, existem aqueles relacionados com a
competição interespecífica e, nesse contexto, a necessidade de
conhecimento e compreensão de fundamentos de ecologia e de sucessão
de plantas ganha importância relativa ainda maior. Estudos recentes
conduzidos em pastagens naturais, como as do Rio Grande do Sul
(Carvalho et al., 2008), apresentam resultados que demonstram a
necessidade de um embasamento teórico muito maior para sua
abordagem. Por essa razão, este texto irá abordar apenas a dinâmica de
populações de plantas em pastagens mono-específicas de gramíneas,
discutindo processos e suas implicações em termos de planejamento e
idealização de práticas de manejo do pastejo.

A pastagem como uma população de perfilhos
A unidade básica que compõe as pastagens de gramíneas
forrageiras é o perfilho (Hodgson, 1990). Este corresponde a uma
sucessão de fitômeros em diferentes fases de desenvolvimento (Valentine
& Matthew, 1999) e, por essa razão, apresentam folhas em expansão,
expandidas e em senescência, as quais seguem um padrão dinâmico de
reposição caracterizado pela sincronia entre o aparecimento, alongamento
e senescência/morte de folhas (Hodgson, 1990). Isso implica em
renovação constante de sua área foliar durante seu período de vida, e
estabelece a possibilidade de manipulação dos padrões de desfolhação de
perfilhos individuais por meio de estratégias de manejo visando o aumento
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da eficiência de utilização ou colheita da forragem produzida (Mazzanti &
Lemaire, 1994; Lemaire & Chapman, 1996). Este corresponde ao primeiro
nível de complexidade no processo de acúmulo de forragem dos pastos,
ou seja, aquele que acontece em nível de perfilho (Da Silva, 2004;
Nascimento Júnior & Adese, 2004). Por outro lado, o perfilho também
possui um período de vida que, uma vez encerrado, necessita ser
substituído para que a densidade populacional de perfilhos da gramínea de
interesse seja mantida e assegure a persistência, longevidade e
produtividade da pastagem (Matthew et al., 2000). Essa condição
caracteriza o segundo nível de complexidade do processo de acúmulo de
forragem dos pastos, ou seja, aquele que acontece em nível de população
de perfilhos (Da Silva, 2004). Este está associado com os processos de
competição intra-específica por fatores de crescimento do meio,
particularmente luz, o que dá origem a um processo de morte dependente
de
densidade
populacional
conhecido
como
“compensação
tamanho/densidade populacional de perfilhos” (Matthew et al., 1995;
Sbrissia et al., 2003; Sbrissia & Da Silva, 2008), determinante do equilíbrio
dinâmico requerido para a manutenção da estabilidade, longevidade e
produtividade da pastagem.
Dinâmica populacional e a área foliar dos pastos
Por serem componentes vivos que possuem prazo de vida
determinado (função do número de fitômeros que compõem o perfilho –
Valentine & Matthew, 1999), fica implícito que uma população estável de
perfilhos de uma gramínea forrageira qualquer está associada a um
equilíbrio dinâmico e harmônico entre os processos de morte e
aparecimento de perfilhos, de tal forma que todos os perfilhos que morrem
devem ser substituídos por novos perfilhos. Idealmente, para que uma
população seja estável, cada perfilho deveria produzir durante seu período
de vida um novo perfilho que o substituiria por ocasião de sua morte
(Matthew et al., 2001). Contudo, a pastagem não é um ambiente
controlado e seu padrão de uso pelos animais está longe de ser uniforme,
o que implica na necessidade de a comunidade de plantas se adaptar ao
ambiente de pastejo existente, ajustando seu padrão de perfilhamento de
forma a assegurar reposição de perfilhos mortos e da área foliar removida.
Variações climáticas relacionadas com as épocas do ano adicionam um
fator complicador nessas relações, uma vez que disponibilidade de fatores
como luz, água, temperatura e nutrientes, especialmente o nitrogênio,
afetam significativamente o processo de perfilhamento (Langer, 1963) e o
limiar da competição intra-específica (Bullock, 1996). Essas características
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de ambiente determinam as respostas morfogênicas das plantas (que
ocorrem em nível de perfilho), as quais acabam afetando a estrutura do
pasto, especialmente a densidade populacional de perfilhos, numa reação
em cadeia e retroalimentada, uma vez que a nova estrutura altera a
disponibilidade e a qualidade da luz no interior do dossel que, por sua vez,
alteram as respostas morfogênicas das plantas, reduzindo o alongamento
e o aparecimento de folhas, aumentando o alongamento de colmos e
reduzindo o perfilhamento e a densidade populacional de perfilhos. Dessa
maneira, dada certa condição de ambiente, caracterizada por uma
determinada disponibilidade de luz e suprimento de água, temperatura e
nutrientes, existe um índice de área foliar (IAF) potencial que pode ser
mantido pela comunidade de plantas (Figura 1).
As respostas da comunidade de plantas à dinâmica de renovação
de folhas em perfilhos individuais determinam a dinâmica de competição
intra-específica que ocorre entre perfilhos no pasto. Isso ocorre por meio
do processo de compensação tamanho/densidade populacional (Matthew
et al., 1995), que é basicamente um mecanismo segundo o qual ocorre
morte de perfilhos em razão da competição por luz no interior do dossel.
Esse processo pode ser subdividido em fases (Figura 2), as quais podem
ser relacionadas com o que acontece durante a rebrotação, quando pastos
são submetidos a pastejo rotativo, ou em condição de super ou subpastejo, quando são submetidos a lotação contínua.
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Figura 1 - Modelo conceitual das relações entre característica
morfogênicas e estruturais das plantas forrageiras e a formação
do IAF dos pastos (adaptado de Chapman & Lemaire 1993,
Cruz & Boval 2000 por Sbrissia & Da Silva, 2001).
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Figura 2 - Ilustração esquemática da compensação tamanho/densidade
populacional de perfilhos (DPP) em pastagens. 1. Aumento em
IAF dos pastos por meio de aumento em peso por perfilho e
DPP; 2. Aumento em IAF dos pastos por meio apenas de
aumento em peso por perfilho, com ligeira redução em DPP,
caracterizando o início da compensação tamanho/densidade
(início do processo de competição por luz no interior do dossel);
3. IAF estável e compensação tamanho/densidade populacional
instalada, com aumento em peso por perfilho e redução em DPP
(competição intra-específica por luz); 4. Condição de
comunidade clímax, com elevada mortalidade ocasionada por
pequenos aumentos em tamanho dos perfilhos (Adaptado de
Matthew et al., 1995).
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Quando submetidos a pastejo rotativo, inicialmente, logo após o
pastejo, a rebrotação dos pastos é iniciada por meio de aumento do número
de perfilhos (perfilhamento) e do tamanho de cada perfilho (Figura 2 - fase
1). A partir de um determinado momento, quando começa haver limitação de
disponibilidade e de qualidade de luz no interior do dossel, o perfilhamento é
reduzido, passando a ocorrer, inclusive, morte de perfilhos. Nessa condição
os aumentos de IAF que se seguem são função basicamente do aumento
do tamanho dos perfilhos existentes (Figura 2 - fase 2). Quando o pasto
atinge o valor potencial de IAF para a condição de luz disponível, o mesmo é
sustentado por meio de um forte mecanismo compensatório, segundo o qual
aumentos em tamanho são compensados por reduções em número de
perfilhos, e o valor de IAF é mantido estável (Figura 2 - fase 3). Se o período
de rebrotação se estender além desse ponto, a mortalidade de perfilhos
aumenta muito, podendo vir a comprometer a capacidade de recuperação
da área foliar e a habilidade competitiva da planta (Figura 2 - fase 4). Isso
favorece o aumento da participação de plantas invasoras na área e o início
do processo de degradação dos pastos, uma vez que após o pastejo a
densidade populacional instantânea é muito baixa, permitindo “vazios” e
favorecendo o estabelecimento de outras espécies. Dessa maneira, o
momento ideal para interromper a rebrotação (encerrar o período de
descanso dos pastos) seria aquele correspondente ao ponto di assinalado
na Figura 2, na transição entre as fases 2 e 3. Ou seja, a partir do início da
fase 3, quando o IAF do pasto passa a ser constante, cada dia a mais de
rebrotação pode gerar aumento de massa de forragem e altura nos pastos,
porém associados a reduções significativas em número de perfilhos sem o
benefício de aumentos adicionais em IAF. Além disso, é nesse ponto em
que a condição de 95% de interceptação de luz pelo dossel acontece,
situação em que o acúmulo de forragem, o valor nutritivo, e,
conseqüentemente, o desempenho animal são mais elevados em pastos
formados por gramíneas forrageiras tropicais (Da Silva, 2004; Da Silva &
Nascimento Júnior, 2007).
Por se tratar de um equilíbrio determinado pela disponibilidade e
qualidade de luz, a disponibilidade de outros fatores de crescimento como
água, temperatura e nutrientes (especialmente o nitrogênio) serve como
modulador da velocidade do processo. Dessa maneira, se a disponibilidade
de água, temperatura e nutrientes for muito baixa, o IAF potencial, definido
pela disponibilidade de luz, pode não ser atingido, uma vez que não existem
condições de meio que permitam à comunidade de plantas produzir uma
área maior de folhas por unidade de área de solo. Nesse caso um novo
patamar biológico de IAF é definido abaixo do potencial permitido pelo fator
causador da compensação tamanho/densidade, a luz, e a produtividade da
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área passa a ser limitada por restrições de disponibilidade de água e
nutrientes. Práticas de manejo que visem solucionar essas restrições como
irrigação e adubação, respectivamente, poderão gerar aumentos
significativos em produção e produtividade desde que, quando
implementadas, sejam feitos ajustes no período de rebrotação dos pastos,
ou seja, redução do período de descanso, uma vez que são práticas que
normalmente aceleram o ritmo de crescimento das plantas. A definição
exata do ponto ideal para interrupção da rebrotação ou descanso dos pastos
pode ser feita por meio de uso de metas de manejo, como a altura dos
pastos (Carvalho et al., 2002; Hodgson & Da Silva, 2002; Da Silva, 2004; Da
Silva & Nascimento Júnior, 2007), funcionando de forma análoga aos
estádios fenológicos utilizados para o planejamento da adubação, tratos
culturais e colheita de culturas como a soja, o feijão, o milho etc. (Fancelli et
al., 2007; Hack et al., 1992).
Quando submetidos a lotação contínua, as fases do processo de
competição tamanho/densidade populacional podem ser relacionadas com a
intensidade de pastejo (interação entre freqüência e severidade de
desfolhação). A fase 1, por exemplo, corresponde a uma situação de superpastejo, condição em que a redução no tamanho dos perfilhos é tão
significativa que impede que novos perfilhos sejam produzidos. Nesse caso
a área foliar dos perfilhos e do pasto é reduzida até o ponto de não ocorrer
fotossíntese suficiente para cobrir os gastos energéticos das plantas, o que
força o consumo de reservas orgânicas localizadas nas raízes, ocasionando
sua morte e conseqüente redução de volume de solo explorado, deixando
uma população de plantas debilitadas e com reduzida habilidade
competitiva. O resultado final é o início de processo de degradação dos
pastos devido ao colapso da dinâmica populacional, caracterizado pelo
aumento da presença de plantas invasoras e início de erosão superficial na
área (Dias-Filho, 2005). A fase 2 reflete uma condição de manejo adequado,
correspondente à utilização da planta dentro da amplitude agronômica ideal
de uso (Sbrissia & Da Silva, 2008) determinada pelos seus limites de
tolerância ao pastejo (Briske, 1996). Já a fase 3 corresponde a uma
condição de pastejo muito leniente, acima do limite superior da amplitude
ideal de manejo, situação normalmente associada com reduzida produção
de forragem de baixo valor nutritivo e baixa produtividade animal. Essas são
características típicas do método de pastejo de lotação contínua sem ajuste
algum em taxa de lotação (“pastejo contínuo”), uma das práticas mais
comuns das áreas de pecuária extensiva no Brasil. A fase 4 corresponde a
uma condição extrema de utilização (ou melhor, de ausência de utilização)
que se assemelha muito à técnica de pousio. A transição da fase 2 para a
fase 1 no diagrama representa o limiar de tolerância da planta, ou seja, o
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ponto a partir do qual ocorre perda da capacidade de substituir perfilhos
mortos e/ou pequenos como forma de fazer área foliar e utilizar a luz
disponível no meio. Nesse caso sua habilidade competitiva é bastante
diminuída, e plantas invasoras iniciam o processo de povoamento da área,
caracterizando uma sucessão de espécies indesejáveis que pode vir a
resultar, numa condição extrema e dependendo do grau de mau uso do
pasto, em processo de desertificação da área.
O pastejo é a principal causa de morte de perfilhos no pasto, de
forma que as respostas das plantas em termos de reposição de perfilhos
mortos precisam ser conhecidas para que práticas de manejo adequadas
possam ser idealizadas e desenvolvidas. Basicamente o que é preciso é
assegurar o equilíbrio entre os processos de morte e aparecimento de
perfilhos, como forma de manter a estabilidade da população de plantas na
área (Matthew et al., 2001). Esse princípio é válido tanto para plantas eretas
e cespitosas submetidas a pastejo rotativo (Figuras 3 e 4) como para plantas
prostradas ou rasteiras submetidas a lotação contínua (Figuras 5 e 6).
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Figura 3 - Dinâmica populacional de perfilhos em pastos de capimmombaça submetidos a estratégias de pastejo rotativo
caracterizadas por pastejo aos 95 e 100% de interceptação de
luz pelo dossel durante a rebrotação e resíduos de 30 e 50 cm
pós-pastejo (95/30, 95/50, 100/30 e 100/50) de janeiro de 2001
a fevereiro de 2002 (Adaptado de Uebele, 2002).
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Figura 4 - Densidade populacional de perfilhos em pastos de capimmombaça submetidos a estratégias de pastejo rotativo
caracterizadas por pastejo aos 95 e 100% de interceptação de
luz pelo dossel durante a rebrotação e resíduos de 30 e 50 cm
pós-pastejo (95/30, 95/50, 100/30 e 100/50) de janeiro de 2001 a
fevereiro de 2002 (Adaptado de Uebele, 2002).
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Figura 5 - Dinâmica populacional de perfilhos em pastos de capimmarandu submetidos a intensidades de lotação contínua
caracterizadas pelas alturas de 10, 20, 30 e 40 cm mantidas
constantes por meio de taxa de lotação variável de dezembro de
2001 a dezembro de 2002 (Adaptado de Sbrissia, 2004).
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Figura 6 - Densidade populacional de perfilhos em pastos de capimmarandu submetidos a intensidades de lotação contínua
caracterizadas pelas alturas de 10, 20, 30 e 40 cm mantidas
constantes por meio de taxa de lotação variável de dezembro de
2001 a dezembro de 2002 (Adaptado de Sbrissia, 2004).
Nessas condições, o que é importante é que a combinação entre
sobrevivência e aparecimento permita a manutenção da estabilidade da
população de perfilhos, de forma que diferenças em densidade
populacional sejam reflexo apenas do grau de competição intra-específica
gerado pela estratégia de manejo do pastejo empregada. A época do ano
possui um efeito muito pronunciado sobre todos os processos que ocorrem
em nível de perfilho e de população de plantas, basicamente resultado da
variação na disponibilidade de fatores de crescimento na área. Esse efeito
é, muitas vezes, maior que o efeito das práticas de manejo do pastejo
empregadas quando estas são dimensionadas para respeitar os limites de
tolerância das plantas ao pastejo e assegurar condições para que seus
mecanismos de resposta possam ser plenamente utilizados de forma a
permitir sua adaptação ao ambiente de pastejo criado.
Estrutura do dossel e perfil da população de perfilhos
O padrão dinâmico de renovação de tecidos em perfilhos individuais
assim como de perfilhos na população de plantas na área afeta a estrutura dos
pastos (distribuição horizontal e vertical da massa de forragem na área) (Laca &
Lemaire, 2000). O arranjo estrutural no sentido vertical pode ser descrito por
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variáveis como a distribuição espacial de folhas e colmos, densidade
volumétrica total e dos componentes morfológicos ao longo do perfil do dossel
(Cangiano et al., 2002) (Figura 7), relação folha/colmo, massa de forragem,
altura, ângulo da folhagem etc.. No plano horizontal a variabilidade se expressa
por meio da maior ou menor abundância de uma determinada espécie ou
distintas proporções entre partes das plantas (Milne, 1991), pelo número e
distribuição de áreas de sub ou super-pastejo, os quais estão relacionados com os
efeitos da seletividade animal sobre a dinâmica da população (Galli & Cangiano,
1998), ou pela proporção e distribuição de áreas do pasto caracterizadas pela
presença e ausência de touceiras de diferentes tamanhos no caso de plantas
cespitosas como os capins mombaça, tanzânia, elefante etc. (Figura 8).
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Figura 7 - Estrutura do dossel forrageiro de pastos de capim-marandu
(Brachiaria brizantha cv. Marandu) mantidos a 10, 20, 30 e 40 cm de
altura sob lotação contínua por bovinos de corte durante o período
de janeiro a março de 2002 (Adaptado de Molan, 2004).
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= touceiras com perímetro de 225 a 280 cm; 6 = touceiras com perímetro de 281
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Figura 8 - Freqüência relativa (%) da área ocupada e do perímetro das
touceiras em pastos de capim-mombaça (Panicum maximum
cv. Mombaça) submetidos estratégias de pastejo rotativo
caracterizadas por pastejo aos 95% de interceptação de luz
durante a rebrotação e alturas de resíduo de 30, 50 e 50-30 cm
(50 cm durante a primavera e verão com rebaixamento para 30
cm durante o outono e inverno, restabelecendo-se a meta de
50 cm na primavera seguinte) dezembro de 2004 a junho de
2005 (Adaptado de Lopes, 2006).
Nas situações em que o patamar potencial de IAF estabelecido pela
disponibilidade de luz não pode ser atingido, normalmente como resultado de
suprimento inadequado de nutrientes e/ou de o pasto estar se recuperando de
um período de manejo inadequado, a densidade populacional de perfilhos é
baixa e a distribuição de plantas na área é desuniforme (Figura 8). Nesses
casos, podem ocorrer ajustes em ângulo foliar e da folhagem, assegurando

II Simpósio Internacional sobre Produção Animal em Pastejo -

89

que mesmo com valores mais baixos de IAF ainda seja possível utilizar de
forma eficiente a luz disponível (Bullock, 1996; Chapman & Lemaire, 1996).
Nessa situação a dinâmica da população de plantas estaria operando na
transição entre as fases 1 e 2, e não na transição entre fases 2 e 3 (ponto di),
o que implica que a meta de altura correspondente à condição de 95% de
interceptação de luz durante a rebrotação assuma valores mais baixos
relativamente àqueles da condição sem restrição, gerando uma aparente
inconsistência da aplicação do conceito de meta de manejo. Esse padrão de
resposta foi registrado em experimento com o capim-mombaça, cujo objetivo
inicial era avaliar o efeito da variação em altura de resíduo ao longo do ano
como forma de aumentar a produção e a produtividade dos pastos (Lopes,
2006). Essa era uma seqüência do trabalho de Carnevalli (2003) em que foi
constatado que o ponto ideal de interrupção do período de descanso dos
pastos correspondia à condição em que o dossel atingia 95% de
interceptação de luz, independentemente da altura de resíduo utilizada (30 ou
50 cm). Nesse trabalho foi constatada uma alta correlação entre a
interceptação de luz pelo dossel e a altura do pasto (medida do nível do solo
até a curvatura natural das folhas no topo do dossel), sendo que a condição
de 95% de interceptação de luz esteve consistentemente associada à altura
de 90 cm. Os resultados apontaram para a possibilidade de aumento em
produção de forragem se o resíduo de 50 cm fosse utilizado durante as
épocas do ano de maior crescimento (final de primavera e verão), sendo
rebaixado a 30 cm ao longo do outono/inverno visando favorecer o
perfilhamento dos pastos no início da primavera e assegurar um reinício mais
rápido do ciclo produtivo do capim na nova estação de crescimento. Após os
primeiro pastejo de primavera a altura de resíduo voltaria a ser de 50 cm,
permitindo o aproveitamento das vantagens de uma área foliar residual mais
alta. Essa hipótese deu origem aos tratamentos avaliados, que
corresponderam a intensidades de pastejo correspondentes às alturas de 30 e
50 cm de resíduo mantidas fixas ao longo do ano e uma terceira alternativa,
de altura variável, 50-30-50 cm, como descrito acima. Diferentemente do
experimento de Carnevalli (2003), o experimento de Lopes (2006) foi instalado
em uma localidade onde os pastos não eram utilizados regularmente e não
havia muito controle do processo de pastejo. Apesar do pastejo e roçada
iniciais de uniformização da área antes do início do experimento em dezembro
de 2004, constatou-se que a proporção de espaços vazios (áreas sem
plantas) e a amplitude de tamanhos de touceiras eram consideráveis,
concorrendo para variabilidade muito grande em estrutura horizontal e uma
densidade populacional de perfilhos baixa relativamente àquela que deveria
existir se os pastos estivessem sendo manejados de forma regular e
controlada (Figura 8). Essa é uma condição típica de uma comunidade de
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plantas na transição das fases 1 e 2 do diagrama multi-fásico da Figura 2. Ao
se monitorar a interceptação de luz dos pastos para definição do momento de
realização dos pastejos, a altura média em que a meta de 95% de
interceptação de luz era alcançada correspondeu a 65 cm. Esse valor é
inferior aos 90 cm determinados por Carnevalli (2003) para a mesma planta
forrageira e condições análogas de manejo, porém em pastos que tinham
utilização regular e a dinâmica populacional operava entre as fases 2 e 3.
Durante o primeiro verão os pastos manejados de forma controlada passaram
por mudanças significativas em distribuição espacial das plantas (diâmetro e
espaçamento entre touceiras), as quais tenderam a se estabilizar somente no
final do outono, em junho de 2005. Por essa razão, decidiu-se repetir o
experimento por mais um ano, partindo-se agora de uma condição de pastos
adaptados ao regime de pastejo utilizado (Montagner, 2007). Nesse segundo
ano de experimento a meta de 95% de interceptação de luz pelo dossel
passou de 65 para 90 cm de altura, de maneira análoga ao relatado por
Carnevalli (2003), indicando que a discrepância do ano anterior havia sido
conseqüência da transição e adaptação dos pastos ao novo regime de
utilização. O fato ressaltou a necessidade de adaptação dos pastos antes que
mensurações de qualquer natureza fossem iniciadas, alertando para as
limitações de experimentos de pastejo de curta duração que não levam em
consideração efeitos residuais de tratamentos e uso anterior da área
experimental. Essa é uma restrição importante, especialmente quando um
dos objetivos é gerar valores de altura de pasto para serem utilizados como
meta de manejo.
Além da mudança em estrutura do pasto e de suas implicações sobre
aspectos da produção animal, a dinâmica populacional de perfilhos interfere
com o perfil de idade da população, ou seja, com a distribuição e a proporção
de perfilhos de diferentes classes de idade na população de plantas na área.
De uma maneira geral, ritmos de crescimento mais acelerados associados
com épocas do ano de maior disponibilidade de fatores de crescimento, como
a primavera e o verão, ou com uso de práticas agronômicas como adubação
e irrigação, resultam em maior intensidade de uso das plantas (interação
freqüência x severidade de desfolhação), condição em que ocorre maior
mortalidade e aparecimento de perfilhos, ou seja, maior renovação da
população de plantas na área. Essa situação implica em duração de vida mais
curta de perfilhos individuais, fazendo com que o perfil de idade da população
seja reduzido relativamente a condições de crescimento mais lento. A idade
dos perfilhos influencia o ritmo morfogênico das plantas, alterando a
velocidade de aparecimento e alongamento de folhas, assim como a duração

II Simpósio Internacional sobre Produção Animal em Pastejo -

91

Folha/perfilho.dia

de vida das mesmas (Paiva, 20081). Resultados recentes têm demonstrado
que o manejo do pastejo é uma forma poderosa de manipular esse perfil de
idade da população de plantas na área. Pastejos mais freqüentes e/ou
intensos no caso de lotação rotativa ou contínua, respectivamente, resultam
em maior renovação de perfilhos, reduzindo a idade média dos mesmos,
favorecendo aumentos nas taxas de aparecimento e alongamento de folhas,
de crescimento e, conseqüentemente, de acúmulo de forragem dos pastos
(Figuras 9, 10 e 11). Além disso, perfilhos mais jovens produzem forragem de
melhor valor nutritivo (Santos et al., 2006), condição favorável para a
obtenção de elevado níveis de desempenho animal, além de serem mais
responsivos à adubação nitrogenada (Paiva, 2008), o que potencializa os
benefícios de práticas agronômicas e de uso de insumos.
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Figura 9 - Taxa de (a) aparecimento e (b) alongamento de folhas em pastos de
capim-tanzânia (Panicum maximum cv. Tanzânia) submetidos a
estratégias de pastejo rotativo caracterizadas por pastejos aos 95 e 100%
de interceptação de luz durante a rebrotação e alturas de resíduo de 25
e 50 cm de julho de 2003 a maio de 2004 (Adaptado de Barbosa, 2004).
1

Dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Pastagens
da ESALQ/USP em fase final de preparação intitulada “Características morfogênicas e
estruturais de diferentes categorias de idade de perfilhos em pastos de capim-marandu sob
lotação contínua e ritmos morfogênicos contrastantes”. Autor: Adenilson José Paiva.
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Figura 10 - Taxa de aparecimento de folhas em pastos de capim-marandu
(Brachiaria brizantha cv. Marandu) submetidos a lotação
contínua e ritmos de crescimento contrastantes (0, 150, 300 e
450 kg/ha de N) durante o (A) outono-inverno/07 e o (B)
verão/08 (Paiva, 2008).
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Figura 11 - Taxa de alogamento de folhas em pastos de capim-marandu
(Brachiaria brizantha cv. Marandu) submetidos a lotação
contínua e ritmos de crescimento contrastantes (0, 150, 300 e
450 kg/ha de N) durante o (A) outono-inverno/07 e o (B)
verão/08 (Paiva, 2008).

Considerações finais
Todas as respostas apresentadas pelas plantas em função de
modificações no ambiente geradas por meio do manejo do pastejo e/ou
variações em época do ano têm importantes reflexos sobre a estrutura do
pasto, interferindo nos processos de acúmulo, composição morfológica,
padrões de busca e apreensão pelo animal e consumo de forragem,
influenciando a produtividade e a eficiência geral do processo produtivo
(Carvalho et al., 2005; Da Silva & Carvalho, 2005; Palhano et al., 2006ab).
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Esse fato ratifica a importância de se considerar a pastagem como um
ecossistema complexo e dinâmico, e indica a necessidade de mudança de
paradigma na pesquisa e experimentação com plantas forrageiras no
sentido de assumir um caráter multidisciplinar, que requer integração de
conhecimentos e participação colaborativa entre grupos de estudo.
Nesse contexto, a dinâmica populacional é parte importante do
conhecimento e planejamento de soluções, uma vez que é a determinante
da densidade populacional de perfilhos, principal forma de ajuste das
comunidades de plantas a modificações no ambiente de pastejo (Matthew
et al., 2000) e característica central na definição do IAF dos pastos
(Lemaire & Chapman, 1996). O IAF é a principal das características
estruturais do pasto, uma vez que possui elevada correlação com
respostas tanto de plantas como de animais (Da Silva, 2004). A
manipulação da dinâmica de populações de perfilhos em pastagens
favorece a alteração de respostas como a habilidade competitiva e o
balanço da competição intra-específica, afetando a persistência e a
longevidade dos pastos; o perfil de idade dos perfilhos, modificando
padrões de crescimento e alocação de fotoassimilados por modificar o
ritmo morfogênico e o tipo de estrutura sendo produzido pelas plantas,
afetando a quantidade e o valor nutritivo da forragem produzida e a
resposta das plantas ao uso de insumos; a distribuição espacial (horizontal
e vertical) da vegetação no pasto, interferindo nos padrões de busca e
apreensão de alimentos pelos animais e na ordem de grandeza das metas
de pasto a serem utilizadas como guia de manejo etc..
O reconhecimento dessa importância consolida o conhecimento
existente e abre uma nova janela de oportunidades em termos de estudos
e pesquisas com plantas forrageiras e produção animal em pastagens,
num cenário onde aspectos ecológicos do ecossistema pastagem passam
a ser tão ou mais importantes que os produtos finais, uma vez que adquirese uma visão sistêmica e não mais compartimentalizada do processo
produtivo e atributos como sustentabilidade e qualidade do meio ambiente
passam a ter importância relativa maior e assumem papel de certificadores
da qualidade do processo produtivo. Adicionalmente, esse novo enfoque
demonstra que é possível intensificar o processo produtivo de maneira
racional, sem o uso excessivo de insumos, tornando o processo mais
eficiente, barato e mais competitivo, de maneira responsável e organizada.
Para que os benefícios possam ser realizados há a necessidade, contudo,
de uma mudança drástica de paradigmas e concepção da ciência e
geração de conhecimento no sentido de aceitar e valorizar a diversidade e
trabalho multidisciplinar, o esforço cooperativo e a necessidade de
planejamento minucioso para a definição de metas e objetivos. Esse talvez
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seja o maior desafio a ser enfrentado no curto prazo pelos profissionais da
área de produção animal no país e, provavelmente, um dos mais difíceis
de serem vencidos, uma vez que, mais do que recursos financeiros e
investimentos, ele requer força de vontade e mudança de atitude para ser
cumprido.
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