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Resumo 
 

Objetivou-se avaliar a estrutura no início do período de utilização de pastos de Brachiaria 

brizantha cv. Marandu (capim-Marandu) diferidos com alturas iniciais de 15, 25, 35 e 45 cm. 

O experimento foi realizado em pastagem de capim-Marandu, subdividida em 12 piquetes de 

800 m
2
 cada, na Fazenda Experimental Capim Branco, da Faculdade de Medicina Veterinária 

da Universidade Federal de Uberlândia, durante o período de março a junho de 2014. Foram 

avaliadas quatro alturas médias do pasto (15, 25, 35 e 45 cm) no início do período de 

diferimento. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com três repetições. 

Foram realizadas as avaliações de número de perfilho, massa de forragem, composição 

morfológica da forragem, índice de área foliar, altura e índice de tombamento das plantas. A 

massa de forragem nos pastos diferidos com 35 cm e 45 cm foi maior (P<0,05) em relação aos 

pastos de diferidos com 15 cm e 25 cm. O número de perfilhos vivos não diferiu em ambas as 

alturas iniciais testadas no início do período de diferimento. Contudo, os pastos de 15 cm 

apresentaram maior percentagem de perfilhos vegetativos, em relação aos pastos diferidos 

com altura iniciais de 35 e 45 cm os quais possuíram maior percentagem de perfilhos 

reprodutivos. A percentagem de lâmina foliar morta não variou entre as alturas iniciais, 

enquanto que a percentagem de colmos vivos foi maior no pasto com altura inicial de 45 cm. 

Já a percentagem de colmos mortos foi menor no pasto com altura inicial de 15 cm. A 

percentagem de lâmina foliar verde diminuiu no início do período de pastejo, com o aumento 

da altura do pasto no início do período de diferimento. Os pastos diferidos com altura inicial 

de 35 cm e 45 cm apresentaram maior altura que os pastos de 15 cm e 25 cm no início do 

período de pastejo. A altura da planta estendida no pasto de 45 cm diferiu dos pastos de 15 cm 

e 25 cm, enquanto o pasto de 35 apresentou valores intermediários. No início do período de 

pastejo, o índice de tombamento não diferiu em ambas as alturas iniciais testadas. O pasto 

diferido com altura inicial de 15 cm apresentou maior índice de área foliar em relação ao 

pasto diferido com altura de 45 cm, enquanto os pastos com 25 cm e 35 cm apresentaram 

valores intermediários de índice de área foliar. O pasto de 15 cm de altura inicial apresenta 

menor massa de forragem, porém esse pasto caracteriza-se por apresentar maior percentagem 

de lâminas foliares vivas, maior índice de área foliar, menor percentagem de colmo morto no 

início de utilização desses pastos, do que os pastos com alturas iniciais de 25 cm, 35 cm e 45 

cm. Isso permite inferir que o pasto com altura inicial de 15 cm no começo do período de 

diferimento apresenta a melhor estrutura no início do período de utilização dos pastos 

diferidos. 
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Abstract 
 

 

Aimed to evaluate the structure at the beginning of the period of use of Brachiaria brizantha. 

deferred with initial heights of 15, 25, 35 and 45 cm..  The experiment was conducted in 

sward Marandu grass, subdivided into 12 paddocks of 800 m
2
 each, at the farm experimental 

Capim Branco, Faculty of Veterinary Medicine, Federal University of Uberlândia, during the 

period from March to June of 2014. Were assessed four heights the average pasture (15, 25, 

35 and 45 cm) at the beginning of the period of deferment. The experiment was completely 

randomized with three replications. Reviews of tiller number, mass and morphological 

composition of the forage, leaf area index of pasture height and damping rate of the plants 

was done. The forage mass in pastures deferred with 35 cm and 45 cm differed from pasture 

deferred with 15 cm. The number of live tillers did not differ in both initial heights tested at 

the beginning of the deferral period. However, the pastures 15 cm had greater proportion of 

vegetative tillers, in relation to pasture initial deferred with height of 35 cm and 45 which 

contained higher proportion of reproductive tillers. The percentage of dead leaf blade did not 

change between the initial heights, while the percentage of live stems was higher in the 

pasture with initial height of 45 cm. Already the percentage of dead stems was lower in the 

pasture with an initial height of 15 cm.  The percentage of green leaf blade decreased at the 

beginning of the grazing period, with increasing sward height at the beginning of the deferral 

period. Deferred pastures with initial height of 35 cm and 45 cm were higher than those the 

pastures of 15 cm and 25 cm at the beginning of the grazing period. The height of plant 

extended in the pasture 45 cm differed from the pastures of 15 cm and 25 cm, while the 

pasture 35 showed intermediate values. At the beginning of the grazing period, the tipping 

index did not differ in both initial heights tested. Deferred pasture with an initial height of 15 

cm had higher leaf area index compared to the pasture with a height of 45 cm, while the 

pastures with 25 cm and 35 cm showed intermediate values of leaf area index. The pasture 15 

cm initial height has lower forage mass, but this pasture is characterized by having higher 

percentage of live leaf blades, greater leaf area index, the lower percentage of dead stems to 

lodging at the beginning of use of these grasslands than pastures with initial heights of 25 cm, 

35 cm and 45 cm. This allows us to infer that the pasture with an initial height of 15 cm at the 

beginning of the deferral period has the best structure at the beginning of the period of use of 

deferred pastures. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A importância das pastagens para a pecuária nacional é reconhecida e inquestionável. 

A predominância de sistemas produtivos baseados na utilização de pastagens deve-se, 

principalmente, ao baixo custo de produção nessas condições. Nesse contexto, no Brasil, 

plantas forrageiras do gênero Brachiaria são as mais utilizadas no estabelecimento de 

pastagens, ocupando cerca de 85% das áreas de pastagens cultivadas, sendo que, nesse 

cenário, a Brachiaria brizantha cv. Marandu (capim marandu) tem participação de destaque 

(MACEDO, 2004). 

A estacionalidade de produção de forragem tem sido apontada como um dos principais 

problemas na produção animal com base na utilização de pastagens. Para contornar esse 

problema, o diferimento do uso de pastagens destaca-se como uma das estratégias de manejo 

relativamente fácil, de baixo custo e apropriada para esse fim. O diferimento da pastagem 

consiste em selecionar determinada área de pastagem existente na propriedade e excluí-la do 

pastejo, geralmente no fim do verão e, ou, no outono. Dessa maneira, é possível garantir 

acúmulo de forragem para ser pastejada durante o período de sua escassez e, com isso, 

minimizar os efeitos da sazonalidade de produção forrageira (SANTOS et al., 2009). 

As pastagens diferidas são, geralmente, caracterizadas por elevada massa de forragem 

com valor nutritivo limitado, bem como pasto de estrutura não predisponente ao consumo, o 

que resulta em nulo ou modesto desempenho animal. Entretanto, esse conceito não deve ser 

generalizado, porque ações de manejo adotadas no pastejo diferido têm efeito preponderante 

sobre o valor nutritivo e estrutura do pasto (FONSECA; SANTOS, 2009). 

A primeira recomendação de manejo que deve ser seguida no pastejo diferido consiste 

na avaliação das características morfológicas e agronômicas da espécie e, ou, cultivar de 

planta forrageira que será utilizada. Recomenda-se usar gramíneas com colmo delgado e alta 

relação folha/colmo, que possuam bom potencial de acúmulo de forragem durante o outono e 

que tenham baixa taxa de redução do valor nutritivo durante o crescimento (SANTOS; 

BERNARDI, 2005).  

 Em geral, essas características estão presentes nas gramíneas do gênero Brachiaria, 

como a B. brizantha cv. Marandu. Outra ação de manejo recomendada é a realização de 

pastejo intenso no início do período de diferimento da pastagem, com categorias animais 

menos exigentes, objetivando-se alterar a estrutura do pasto pela remoção da forragem velha, 

senescente e de baixa qualidade, e melhorar a rebrotação subsequente (PAULINO et al., 
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2001). Com o pasto mais baixo, há penetração de luz até a superfície do solo e estímulo ao 

aparecimento de novos perfilhos vegetativos e de melhor valor nutritivo (BLASER, 1994). 

Entretanto, há poucos estudos desenvolvidos (SILVA, 2011) de forma objetiva para avaliar a 

quantidade e a qualidade da forragem produzida, bem como a resposta do animal em 

pastagens diferidas sob distintas condições ou alturas de pasto no início do período de 

diferimento. Ainda é desconhecido, por exemplo, a(s) altura(s) do pasto de capim-marandu no 

início do período de diferimento que resulte(m) na melhor estrutura desses pastos. 

Diante do exposto, objetivou-se avaliar a estrutura no início do período de utilização 

de pastos de Brachiaria brizantha cv. Marandu (capim-Marandu) diferidos com alturas 

iniciais de 15, 25, 35 e 45 cm. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O GÊNERO Brachiaria COMO FORRAGEIRA PARA O DIFERIMENTO 

 

As plantas do gênero Brachiaria são caracterizadas pela sua grande flexibilidade de 

uso e manejo, sendo tolerantes a uma série de limitações e, ou, condições restritivas de 

utilização para um grande número de espécies forrageiras (DA SILVA, 2010). 

A  Brachiaria brizantha  (Hochst. ex A. Rich.) cv. Marandu (capim Marandu) é uma 

gramínea que tem hoje expressiva participação no cenário nacional, sendo cultivada em 70 

milhões de hectares (DA SILVA; NASCIMENTO Jr., 2006) por haver  potencial para 

produção animal bastante elevado, extremamente responsiva a adubações, principalmente a 

nitrogenada e pelo fato de adaptar-se às variadas condições de clima e solo com baixa e média 

fertilidade, (ANDRADE, 2003).   

De acordo com Nunes et al. (1985), a Brachiaria brizantha  (Hochst. ex A. Rich.) cv. 

Marandu (capim Marandu) é um ecotipo originário de regiões vulcânicas da África, planta 

robusta, habito de crescimento cespitoso, os colmos são eretos, com perfilhamento nos nós 

superiores. Adapta-se a condições de até 3.000 m de altitude, precipitação anual ao redor de 

700 mm e cerca de 5 meses de seca no inverno, no entanto, não suporta solos encharcados. O 

capim-marandu é recomendado para áreas de média a boa fertilidade, embora tolere acidez no 

solo  a temperatura ótima para se desenvolvimento está entre 30 e 35 °C, sendo a mínima para 

o crescimento de 15 °C, embora tolere geada (SOARES FILHO, 1994). 

Euclides et al. (2007), em estudo com pastos Brachiaria decumbens cv. Basiliske e 

Brachiaria brizantha cv. Marandu diferidos em fevereiro e março, constataram que os pastos 

diferidos mais cedo apresentaram maiores massas de matéria seca total (MST), de matéria 

seca verde (MSV) e de matéria seca de lâminas foliares (MSLf). Os pastos de Brachiaria 

brizantha apresentaram maiores massas de MST, MSV e MSLf que os pastos de B. 

decumbens as estimativas de produção de forragem em pastagens diferidas são variáveis, 

principalmente em virtude das épocas de diferimento e de utilização desses pastos. 

As espécies do gênero Brachiaria, especialmente Brachiaria decumbens, formam o grupo 

mais estudado com vistas ao diferimento de pastagens, pois são usadas em maior 

predominância, nas pastagens brasileiras, com produções significativas e com boas 

características para o diferimento, comprovando que o gênero está bem adaptado às condições 

edafoclimáticas brasileiras (MATEUS et al., 2011; SANTOS et al., 2009) 
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2.2 O DIFERIMENTO DA PASTAGEM NO CONTEXTO DA ESTACIONALIDADE DE 

PRODUÇÃO DE FORRAGEM 

 

A alternância entre períodos de crescimento vigoroso de plantas forrageiras e períodos 

em que esse crescimento é diminuído ou paralisado é denominada estacionalidade de 

produção de plantas forrageiras e não constitui característica exclusiva das plantas forrageiras 

utilizadas no Brasil (ROLIM, 1994). 

A estacionalidade produtiva é uma realidade em países de clima tropical, mas várias 

estratégias de manejo da pastagem podem ser empregadas para minimizar seus efeitos e, 

dentre elas, destaca-se o diferimento do uso da pastagem (CANTO et al., 2002). 

Desse modo, o diferimento, também denominado de pastejo diferido ou protelado, 

“vedação” da pastagem e “produção de feno em pé”, pode ser entendido como o adiamento de 

sua utilização pelo animal. Embora seja considerada uma modalidade do método de pastejo 

em lotação intermitente (PEDREIRA et al., 2001), em que determinados piquetes do sistema 

são submetidos a um maior período de descanso, que corresponde ao período de diferimento, 

o pastejo diferido também pode ser empregado quando se utiliza o método de lotação 

contínua. Nesse caso, é necessário subdividir a área da pastagem a ser diferida na época de 

início do diferimento e, após o uso do pasto diferido, essa subdivisão pode ser desfeita. 

Atualmente, a utilização de cerca eletrificada, inclusive móvel, facilita essa estratégia. 

O diferimento da pastagem é uma das estratégias para aumentar o período de pastejo 

com base em três princípios técnicos: acúmulo de forragem possível de ser obtido no terço 

final do período de crescimento de verão; decréscimo mais lento da qualidade das gramíneas 

forrageiras tropicais à medida que estas crescem na fase final do período de verão; e elevada 

eficiência de utilização da forragem acumulada (CORSI, 1994). Este último princípio técnico 

é questionável, pois há indícios de que, durante o período de pastejo, as perdas de forragem 

podem ser altas, sobretudo em pastagens diferidas por maiores períodos (FILGUEIRAS et al. 

1997). 

CORSI (1994) também afirmou que o diferimento da pastagem tem a desvantagem de 

não possibilitar grandes mudanças nas taxas de lotação das pastagens, uma vez que o vigor da 

rebrotação durante o “período seco” é limitado por fatores ambientais. Segundo Martha Júnior 

e Balsalobre (2001), empreendimentos baseados na exploração de pastagens diferidas são 

caracterizados por taxas de lotação animal, raramente superior a 1,5 a 2,0 UA/ha/ano, o que 

limita seu uso em sistemas produtivos em fase inicial de intensificação. Rolim (1994) afirmou 
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que o diferimento da pastagem seria a primeira técnica de manejo a ser adotada visando 

minimizar os efeitos da estacionalidade da produção forrageira e intensificar o sistema de 

produção. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE PASTAGENS DIFERIDAS E SEUS EFEITOS SOBRE OS 

ANIMAIS 

 

Normalmente pastos diferidos são associados à presença de grande quantidade de 

forragem, porém de baixa qualidade, que é denominada vulgarmente como “macega”. 

Contudo, as estimativas de produção de forragem em pastagens diferidas são variáveis, 

principalmente em virtude das épocas de diferimento e utilização das pastagens (GOMES, 

2012) 

Nesse contexto, Menezes (2004) encontrou resultados de produtividade, máxima e 

mínima, iguais a 10.253 e 1.700 kg/ha de MS em pastagem de B. brizantha cv. Marandu. 

Ademais, a produção de forragem diferida é muito dependente das condições climáticas e, 

portanto, variações entre anos para uma mesma região provocam diferenças significativas em 

produção de forragem (SANTOS et al., 2009). 

Em pastagens diferidas, a estrutura do pasto também pode ser limitante ao 

desempenho animal em decorrência do maior período de tempo de crescimento da forrageira. 

Durante período de diferimento, grande parte dos perfilhos vegetativos desenvolve-se em 

perfilhos reprodutivos e estes, por conseguinte, passam à categoria de perfilhos mortos, 

seguindo o ciclo fenológico normal de uma gramínea (SILVA, 2011).  

Nesse processo, perfilhos vegetativos de menor tamanho são sombreados e mortos 

durante o período de diferimento devido à competição por luz com os perfilhos mais velhos e 

de maior tamanho, haja vista que maior quantidade de assimilados é alocada para o 

crescimento de perfilhos já existentes em detrimentodo desenvolvimento de novos perfilhos, 

quando em situação de sombreamento (PEDREIRA et al., 2001), que é condição comum em 

pastos diferidos. Adicionalmente, menor luminosidade na base das touceiras pode inibir o 

perfilhamento basal e a reduzido razão vermelho:infravermelho, característica comum à luz 

que chega aos estratos inferiores do pasto, também causa atraso no desenvolvimento das 

gemas em novos perfilhos vegetativos (DEREGIBUS et al., 1983). 

No que tange a massa dos componentes morfológicos, durante o período de 

diferimento há redução na massa de folha viva, aumento nas massas de material morto e 
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colmo vivo (SANTOS et al., 2009), com decréscimo na relação folha/colmo. A competição 

entre os perfilhos das plantas por luz durante a rebrotação resulta no alongamento do colmo 

na tentativa de expor as folhas num plano mais alto no dossel (LEMAIRE, 2001). Já um 

período de crescimento demasiadamente longo compromete a produção líquida de forragem 

devido à intensificação, tanto das perdas por senescência quanto das perdas respiratórias de 

carbono (PARSONS et al., 1983). 

O tombamento de perfilhos é outra característica estrutural importante em pastos 

diferidos, comumente chamados de “acamados”, que pode ter efeito negativo sobre o 

consumo e as perdas de forragem durante o pastejo. Esta condição está associada a pastagens 

que tiveram longo período de diferimento (SANTOS et al., 2009) e, consequentemente, 

possuem grande quantidade de forragem de baixa qualidade. 

As características estruturais do pasto diferido tornam este menos predisponente ao 

consumo e ao desempenho animal durante o período de pastejo. Em geral, nesse período, há 

redução da massa de forragem e, principalmente, da massa de lâmina foliar verde, bem como 

diminuição no número de perfilhos vegetativos. (SANTOS et al., 2007).  

Durante o período de pastejo dois processos contribuem para o decréscimo do valor 

nutritivo do pasto, quais sejam, senescência e consumo preferencial de folha verde pelos 

ruminantes. Dessa forma, os teores de proteína bruta são geralmente inferiores a 7%, o que 

não atende às exigências em compostos nitrogenados dos microrganismos do rúmen (VAN 

SOEST, 1994) e compromete a utilização dos substratos energéticos disponíveis, como a fibra 

do pasto. 

Realmente, em pastagens diferidas, o fator qualitativo é, provavelmente, o mais 

limitante à produtividade animal. Por isso, as categorias de animais mais indicadas para uso 

dessa forragem exclusiva são as de menor exigência nutricional (GOMES, 2012). 

Dessa forma, categorias de ovino manejadas para elevado desempenho individual são 

indicadas para o consumo de pasto diferido, desde que recebam suplementos concentrado, em 

quantidade e qualidade adequadas. Outra possível vantagem do pastejo diferido com ovinos é 

que o período de pastejo ocorre durante os meses de inverno, época em que as condições 

ambientais são mais adversas ao desenvolvimento das larvas de verminoses, que acometem 

severamente essa categoria animal (SILVA SOBRINHO, 2001). 
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2.4. ALTURA DO PASTO NO INÍCIO DO PERÍODO DE DIFERIMENTO 

 

Atualmente, tem-se reconhecido que estrutura do pasto é característica central e 

determinante tanto da dinâmica de crescimento e competição nas comunidades vegetais 

quanto do comportamento ingestivo dos animais em pastejo (CARVALHO et al., 2000). Essa 

estrutura do pasto pode ser definida como a distribuição e o arranjo espacial dos componentes 

da parte aérea das plantas dentro de uma comunidade (LACA; LEMAIRE, 2000), ou seja, é a 

forma como a forragem é ofertado ao animal durante o pastejo. 

As recomendações de manejo do pastejo para gramíneas forrageiras tropicais têm sido 

geradas com base no uso de características descritoras da condição e, ou, estrutura do pasto, 

tal como sua altura média. Nesse sentido, tem-se recomendado valores de altura(s) em que o 

pasto deve ser mantido quando manejado sob lotação contínua (DA SILVA; NASCIMENTO 

JÚNIOR, 2006). Para otimizar a produção do capim-marandu, os pastos devem ser mantidos 

com altura entre 20 a 40 cm (SBRISSIA; DA SILVA, 2008). 

No caso de pastagens diferidas, não existem estudos sobre a condição/altura do pasto 

apropriada no início do período de diferimento a fim de beneficiar a produção animal nessas 

condições, embora já se reconheça que a condição de pasto inadequada no início do período 

de diferimento é fator interferente no seu valor alimentício e, consequentemente, no 

desempenho animal (SOUZA et al., 2012). 

Ainda é comum, por exemplo, encontrar pastagens diferidas que, na verdade, são 

pastagens contendo forragem de baixo valor nutricional, devido à sobra de pasto subutilizado 

no período anterior “das águas”. Nessa condição, é quase certo que o pasto foi diferido com 

elevada altura média inicial, o que geralmente resulta em alta produção de forragem na 

entressafra, porém de reduzido valor alimentício e limitado potencial de desempenho animal, 

mesmo quando o pasto diferido for suplementado (GOMES, 2012). 

Para evitar esse problema, uma estratégia de manejo recomendada consiste na 

realização de pastejo intenso, com categorias animais menos exigentes, imediatamente antes 

do início do diferimento da pastagem, com o objetivo de alterar a estrutura do pasto, 

removendo a forragem velha, senescente e de baixa qualidade, e melhorar a rebrotação 

subsequente (PAULINO et al., 2001; SOUZA et al., 2012). Adicionalmente, nos pastos 

mantidos com alturas menores no início do período de diferimento é possível diminuir a 

emissão de colmos reprodutivos que reduzem, temporariamente, a digestibilidade da forragem 
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e a produtividade dos pastos, uma vez que quando o perfilho entra em reprodução cessa a 

emissão de novas folhas (MAXWELL; TREACHER, 1987). 

Dessa forma, pasto mais baixo no início do período de diferimento resulta em 

produção de forragem de melhor qualidade, porém em menor quantidade, o que torna 

necessário um criterioso planejamento do sistema pastoril de maneira a evitar ocorrência de 

períodos críticos, em que a oferta de forragem é inferior à sua demanda pelos animais. Por 

outro lado, a manutenção de pastos altos no início do período de diferimento permite maior 

produção de forragem nas pastagens diferidas durante o período de inverno, porém essa 

forragem será de pior qualidade, haja vista que a rebrotação do pasto diferido irá ocorrer a 

partir de plantas com maior estádio de desenvolvimento, que naturalmente são de valor 

nutritivo inferior (FONSECA; SANTOS, 2009). 

 

2.5. DINÂMICA POPULACIONAL DE PERFILHOS EM PASTOS 

 

Os perfilhos são as unidades de crescimento das gramíneas e são constituídos por uma 

série de fitômeros (lâmina, bainha e lígula foliares, nó, entrenó e gema axilar) diferenciados 

de um único meristema apical (BRISKE, 1991).  

A densidade populacional de perfilhos em uma pastagem sob pastejo é função do 

equilíbrio entre as taxas de aparecimento e morte de perfilhos (LEMAIRE; CHAPMAN, 

1996). Assim, de acordo com Briske (1991), mudanças na densidade populacional de 

perfilhos ocorrem quando o surgimento de novos perfilhos excede ou não a mortalidade dos 

perfilhos mais velhos. Outro aspecto importante para o entendimento da dinâmica do 

perfilhamento é que o número de folhas formadas determina a taxa potencial de aparecimento 

de perfilhos, devido à presença de uma gema na axila de cada folha (NELSON, 2000). A 

relação entre o aparecimento de perfilhos e o aparecimento de folhas é denominada ocupação 

de sítios e foi a primeira medida amplamente utilizada para calcular a proporção de gemas 

existentes que posteriormente resultavam na formação de perfilhos (DAVIES, 1974). 

A taxa de aparecimento potencial de perfilhos só pode ser atingida quando o índice de 

área foliar (IAF) é baixo, uma vez que a ativação das gemas para a formação de novos 

perfilhos está relacionada à quantidade e à qualidade de luz incidente sobre essas gemas. O 

trabalho de Deregibuset al. (1983) ilustra a importância do incremento na relação 

vermelho/vermelho-distante no perfilhamento basal. 
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No caso de pastos diferidos, a redução da altura média do pasto no início do período 

de diferimento resulta em maior número de perfilhos no pasto durante o inverno (SANTOS et 

al. 2010), provavelmente, devido ao aumento da taxa de aparecimento de perfilhos. Ademais, 

esse manejo também deve gerar menor massa de forragem na pastagem e, com efeito, um 

resíduo pós-pastejo diferido também menor, o que é determinante para o desenvolvimento das 

gemas em novos perfilhos (SANTOS et al., 2011). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 LOCAL EXPERIMENTAL 

 

O experimento foi conduzido em área de pastagem com Brachiaria brizantha cv. 

Marandu (capim-marandu), estabelecida no ano de 2000, constituída de doze piquetes 

(unidades experimentais), cada um com 800 m
2
, além de uma área reserva, totalizando 

aproximadamente dois hectares. Essa área é localizada na Fazenda Capim-branco, pertencente 

à Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia, Minas Gerais. As coordenadas 

geográficas aproximadas do local do experimento são 18
o
30’ de latitude sul e 47

o
50’ de 

longitude oeste de Greenwich, e sua altitude é de 863 m. O clima da região é tropical de 

altitude, com inverno ameno e seco e estação seca e chuvosa bem definida. A temperatura e 

precipitação média anual são de 22,3
o
C e 1.584 mm, respectivamente. 

As informações referentes às condições climáticas durante o experimento foram 

monitoradas na estação meteorológica localizada aproximadamente a 200 m da área 

experimental (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Médias mensais de temperaturas e radiação solar, precipitação mensal e evapotranspiração 

mensal durante o período de janeiro a junho de 2014. 

Mês 

Temperatura do ar (°C) Radiação 

solar 

(Mj/dia) 

Precipitação 

pluvial 

(mm) 

Evapotranspiração 

(mm) Média Mínima Máxima 

Janeiro 24,44 18,41 30,47 22,46 81,8 114,96 

Fevereiro 24,35 18,54 30,17 19,68 105,3 92,62 

Março 23,82 18,90 28,74 15,90 145,3 79,94 

Abril 23,48 18,13 28,83 16,60 94,6 80,16 

Maio 20,92 14,27 27,58 15,58 6,7 78,75 

Junho 20,70 14,11 27,29 14,22 0,6 71,23 

Fonte: Laboratório de Climatologia e Meteorologia Ambiental – CLIMA - UFU 

 

3.2 ANÁLISE DE SOLO, DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E TRATAMENTOS 

 

Antes da realização do experimento, foram retiradas amostras de solo para análise do 

nível de fertilidade, na camada de 0-20 cm (Tabela 2). Com base nesses resultados, foram 
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aplicados 55 kg/ha de P2O5 (na forma de superfosfato simples) e 50 kg/ha de N (na forma de 

ureia) em janeiro de 2014. Outra aplicação de 70 kg/ha de N ocorreu em 01/03/2014, cerca de 

duas semanas antes do início do período de diferimento das pastagens (17/03/2014). Essas 

doses de adubos foram aplicadas de acordo com as recomendações de Cantarutti et al. (1999) 

para um sistema de médio nível tecnológico. 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com três 

repetições (piquetes). Foram avaliadas quatro alturas médias do pasto (15, 25, 35 e 45 cm) no 

início do período de diferimento sobre a estrutura do pasto no início do período de pastejo. 

 

Tabela 2. Características químicas do solo, na camada de 0 a 20 cm, dos piquetes da área 

experimental. 

Piquete 
pH 

H2O 

P meh1 K Ca
2+

 Mg
2+

 Al
3+

 H+Al SB t T V m 

mg/dm
3
 ------------------- cmolc/dm

3 
------------------- --- % --- 

1 6,1 4,6 100 5,1 2,1 0 2,9 7,5 7,5 10 72 0 

2 6,0 6,3 153 5 2 0 3,3 7,4 7,4 11 69 0 

3 6,0 4,8 161 5,1 2 0 3,6 7,5 7,5 11 68 0 

4 6,2 4,6 163 5,3 1,9 0 3 7,6 7,6 11 72 0 

5 6,2 4,6 147 5,5 2,2 0 2,9 8,1 8,1 11 74 0 

6 6,2 3,1 120 5,3 1,9 0 2,5 7,5 7,5 10 75 0 

8 6,0 2,9 153 4,6 1,8 0 2,7 6,8 6,8 9,5 72 0 

9 6,3 4,1 140 4,6 1,7 0 2,1 6,7 6,7 8,8 76 0 

10 6,0 3,4 87 4,4 1,5 0 2,5 6,1 6,1 8,6 71 0 

11 6,1 4,4 125 4,9 1,7 0 2,8 6,9 7,0 9,7 71 0 

12 6,2 5,6 160 5,5 2,1 0 2,9 8,0 8,0 11 73 0 

13 6,0 5,2 156 5,4 2 0 3,2 7,8 7,8 11 71 0 

Fonte: Laboratório de Análise de Solos - LABAS 

 

De janeiro de 2014 até o início do período de diferimento (17/03/2014), todos os 

piquetes foram manejados com lotação contínua, com ovinos e taxa de lotação variável para 

manter as alturas médias dos pastos próximo das quatro alturas almejadas, de acordo com os 

tratamentos. As alturas dos pastos foram mensuradas semanalmente e controladas com adição 

ou retirada de ovinos adultos com cerca de 50 kg de peso corporal nos piquetes, de acordo 

com metodologia descrita por Santos et al. (2011).  

http://www.iciag.ufu.br/node/366
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Após aproximadamente 90 dias de período de diferimento, em 17/06 2014, teve início 

o período de ocupação de todos os pastos, que foram manejados em lotação contínua. Nesta 

data, foram realizadas as avaliações de número de perfilho, massa de forragem, composição 

morfológica da forragem, índice de área foliar, altura e índice de tombamento das plantas, a 

fim de caracterizar as estruturas do pastos diferidos. 

 

3.3 MASSA DE FORRAGEM 

 

A massa de forragem foi estimada mediante a colheita de amostras do capim-marandu 

em três locais representativos da condição média do pasto, em cada piquete. Em cada local de 

amostragem, todos os perfilhos contidos no interior de um quadrado de 0,25 m
2
 foram 

colhidos ao nível do solo. Cada amostra foi acondicionada em saco plástico, levada ao 

laboratório, pesada e subdividida em duas partes. Uma das subamostras foi pesada, 

acondicionada em saco de papel e colocada em estufa com ventilação forçada, a 65
o
C, durante 

72 horas, quando novamente foi pesada. Com esses dados, estimou-se a massa seca de 

forragem total por unidade de área.  

 

3.4 NÚMERO DE PERFILHOS 

 

Os números de perfilhos vegetativos e reprodutivos foram determinados pela 

contagem, em três pontos de cada piquete que representavam a condição média do pasto, de 

todos os perfilhos contidos no interior de um retângulo de 25 cm por 50 cm. Os perfilhos 

vivos que apresentavam inflorescência visível foram classificados como reprodutivos, e os 

vivos que não tinham a inflorescência visível foram denominados vegetativos. 

 

3.5 COMPOSIÇÃO MORFOLÓGICA DA MASSA DE FORRAGEM 

 

Para avaliação dos componentes morfológicos da forragem, a outra subamostra foi 

separada manualmente em lâmina foliar verde, colmo verde, lâmina foliar morta e colmo 

morto. Posteriormente, cada componente foi seco em estufa de circulação forçada a 65
o
C, por 

72 horas, e pesado. Com os dados obtidos, estimaram-se os percentuais dos componentes 

morfológicos do pasto. 
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3.6 ALTURA 

 

A altura do pasto (AP) em cada ponto foi determinada utilizando-se régua graduada e 

teve como critério a distância entre parte da planta localizada mais alta no dossel e o nível do 

solo. A altura da planta estendida (APE) foi mensurada estendendo-se os perfilhos da 

gramínea no sentido vertical e anotando-se a maior distância desde o nível do solo até o ápice 

dos perfilhos. Para estimar, de forma objetiva, o grau de acamamento dos pastos diferidos, foi 

calculado o índice de tombamento do pasto, obtido pelo quociente entre a APE e a AP . Essas 

avaliações ocorreram ao longo de um caminhamento em zig-zag pelos piquetes, mensurando-

se 30 pontos por unidade experimental. 

 

3.7 ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR 

 

De cada piquete, 60 lâminas foliares vivas foram colhidas aleatoriamente e 

acondicionadas em sacos plásticos identificados. Uma pequena parte das extremidades destas 

lâminas foliares (ápice e base) foi cortada e descartada, de modo que a se obter um segmento 

de lâmina foliar aproximadamente retangular. A largura e comprimento de cada segmento 

foram mensurados e, pelo produto destas dimensões, obteve-se a área foliar dos segmentos de 

lâminas foliares. Estes foram colocados em estufa de ventilação forçada, a 65°C, por 72 horas 

e, em seguida, pesados. Com esses dados, foi calculada a área foliar específica (cm² de lâmina 

foliar/g de lâmina foliar). Pela multiplicação da área foliar específica pela massa de lâmina 

foliar verdes do pasto, obteve-se o índice de área foliar. 

 

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foi realizada a análise de variância dos dados em delineamento inteiramente 

casualizado. Posteriormente, foi realizado o teste de Studant Newman Keuls para a 

comparação dos níveis do fator altura média do pasto. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas ao nível de 5% de probabilidade de ocorrência do erro tipo I, com o auxilio do 

pacote estatístico do programa SAEG. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 MASSA DE FORRAGEM 

 

A massa de forragem nos pastos diferidos com 35 cm e 45 cm foi maior (P<0,05) em 

relação aos pastos de diferidos com 15 cm e 25 cm (Figura 1). Os pastos mantidos com maior 

altura no inicio do período de diferimento tendem a ter maior competitividade por luz e, 

consequentemente, a planta alonga seu colmo em resposta a essa competitividade na tentativa 

de expor as folhas jovens em um plano mais alto no dossel, onde a luminosidade é maior (DA 

SILVA; CORSI, 2003). Essa maior quantidade de colmos em pastos com altura maior 

proporciona elevada massa de forragem no início de utilização desses pastos, em relação aos 

pastos com altura menor no início do período de diferimento, que apresentou menor massa de 

forragem quando esses pastos foram utilizados no inverno.  

 

4536 c

5669 b

6630 a 6733 a

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

15 25 35 45

M
a
ss

a
 d

e
 f

o
rr

ag
e
m

 (
k

g
/h

a
 d

e 
M

S
)

Altura do pasto (cm) no início do período de diferimento
 

Figura 1. Massa de forragem no início do período de pastejo do capim-marandu diferido com quatro 

alturas iniciais. Para cada característica, médias seguidas por mesma letra não diferem pelo 

teste de Newman Keuls (P>0,05). 

 

De fato, nos pastos com plantas mais altas, os perfilhos são mais compridos e 

requerem colmo mais espesso e desenvolvido para sustentar seu maior peso (SANTOS et al. 

2010).  

Molan (2004) estudou quatro alturas médias do pasto (10, 20, 30 e 40 cm), e verificou 

massas de forragem crescentes com a altura do pasto de capim-marandu. Isso era esperado, já 

que a altura do pasto pode ser utilizada como medida indireta da massa de forragem em pastos 
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de gramíneas tropicais, e a relação entre essas variáveis é, em geral, linear e positiva 

(PEDREIRA, 2002). 

  

4.2 NÚMERO DE PERFILHOS 

 

O número de perfilhos vivos não diferiu (P>0,05) em ambas as alturas iniciais testadas 

no início do período de diferimento. Contudo, os pastos de 15 cm apresentaram maior 

percentagem de perfilhos vegetativos (P<0,05), em relação aos pastos diferidos com altura 

iniciais de 35 e 45 cm. Sendo que esses pastos com maiores alturas iniciais possuíram maior 

percentagem de perfilhos reprodutivos (P<0,05) do que o pasto com menor altura (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Número de perfilhos no início do período de pastejo do capim-marandu diferido com quatro 

alturas iniciais 

Característica 
Altura inicial do pasto (cm) 

15 25 35 45 

Perfilho vivo/m² 575 a 594 a 571 a 567 a 

Perfilho vegetativo (%) 71 a 63 b 47 c 40 c 

Perfilho reprodutivo (%) 29 b 37 b 53 a 60 a 

Para cada característica, médias seguidas por mesma letra não diferem pelo teste de Newman Keuls (P>0,05). 

 

Durante o período de diferimento, o número de perfilhos vegetativos reduziu com o 

aumento da altura do pasto. Isso ocorreu porque grande parte dos perfilhos vegetativos se 

desenvolveu em perfilhos reprodutivos, seguindo o ciclo fenológico normal da gramínea.  

Possivelmente, os perfilhos vegetativos de menor tamanho também foram sombreados 

e mortos, em razão da alta competição por luz com os perfilhos mais velhos nos pastos com 

maior altura, o que também contribuiu para a diminuição da percentagem de perfilhos 

vegetativos nestes pastos.  

Em situação de sombreamento, maior quantidade de assimilados é alocada para o 

crescimento de perfilhos existentes em detrimento de novos perfilhos (SANTOS et al., 2010). 

É provável também que o maior sombreamento na base das plantas, comum em pastos mais 

altos, tenha inibido o perfilhamento, haja vista que a redução na intensidade luminosa é um 

dos fatores de ambiente que reduz o perfilhamento em gramíneas (DEREGIBUSET al., 1983).  

Além disso, a reduzida razão vermelho:infravermelho, característica comum à luz que 

chega nos estratos inferiores do pasto próximo ao solo, também causa atraso no 

desenvolvimento das gemas em perfilhos (DEREGIBUS et al., 1983). 
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Os pastos com menor altura média no início do período de diferimento possuíam 

menor percentagem de perfilhos reprodutivos no início do período de pastejo (inverno), o que 

contribuiu para a redução da quantidade de tecidos mortos no estrato inferior do pasto, 

propiciando maior luminosidade sobre as gemas basais e, consequentemente, estimulando o 

perfilhamento. Isso acontece principalmente nos pastos mais baixos (SANTOS et al., 2009). 

 

4.3 COMPOSIÇÃO MORFOLÓGICA 

 

A percentagem de lâmina foliar morta não variou entre (P>0,05) as alturas iniciais, 

enquanto que a proporção de colmos vivos foi maior no pasto com altura inicial de 45 cm 

(P<0,05), em relação aos pastos de 15 cm e 25 cm. Já a percentagem de colmos mortos foi 

menor no pasto com altura inicial de 15 cm (P<0,05), em comparação aos de 25 cm, 35 cm e 

45 cm, que se mantiveram com valores semelhantes (P>0,05). Entretanto, a percentagem de 

lâmina foliar vivas diminuiu (P<0,05) no início do período de pastejo, com o aumento da 

altura do pasto no início do período de diferimento (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Composição morfológica da massa de forragem no início do período de pastejo do capim-

marandu diferido com quatro alturas iniciais. 

Característica 
Altura inicial do pasto (cm) 

15 25 35 45 

Lâmina foliar viva (%) 29,0 a 18,0 b 16,4 b 11,7 c 

Lâmina foliar morta (%) 24,8 a 27,9 a 23,7 a 27,4 a 

Colmo vivo (%) 38,1 b 37,3 b 41,2 ab 45,7 a 

Colmo morto (%) 8,1 b 16,8 a 18,8 a 15,3 a 

Para cada característica, médias seguidas por mesma letra não diferem pelo teste de Newman Keuls (P>0,05). 

 

O início da utilização de pastagens diferidas ocorre, em geral, quando o pasto já 

passou da fase de índice de área foliar crítico e, portanto, a contribuição é maior de colmo e 

material morto na forragem diferida (SANTOS et al., 2009). Pastos diferidos com maior 

altura inicial são submetidos à maior competição por luz, o que faz a gramínea a alongar seu 

colmo, aumentando a proporção de colmos vivos e mortos na composição morfológica da 

forragem.  

Com esse alongamento dos colmos, provavelmente, ocorreu o sombreamento das 

lâminas mais inferiores dos perfilhos pelas lâminas foliares superiores no dossel, aumentando 
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a proporção das lâminas foliares mortas em relação às lâminas foliares vivas nos pastos com 

alturas iniciais de 25cm, 35cm e 45cm. Realmente, períodos de crescimento demasiadamente 

longo comprometem a produção líquida de forragem, em virtude da intensificação das perdas 

por senescência (PARSONS et al., 1983).  

O intenso sombreamento na parte inferior do dossel provavelmente resultou na maior 

senescência das folhas mais velhas, que se encontram sobremodo nesse local do pasto, isso 

contribuiu para o aumento na proporção de material morto nas áreas com plantas mais altas na 

pastagem. Além disso, a maior proporção de colmo nos pastos mais altos pode afetar 

negativamente o comportamento ingestivo dos animais, por dificultar a colheita de forragem 

pelo animal durante o pastejo (SANTOS et al., 2010). 

Entretanto, os pastos com 15 cm de altura inicial apresentam menor competitividade 

por luz no interior do dossel, estimulando o perfilhamento e o crescimento das lâminas 

foliares. Com isso, houve aumento da proporção desse componente morfológico na massa 

deforragem nos pastos mais baixos, em comparação aos pastos com maior altura.  

Desse modo, nos pastos com menor altura são produzidas principalmente folhas, 

sendo o acúmulo de colmos e material morto menor, pois a prioridade da planta é aumentar 

sua área foliar, com o objetivo de maximizar a interceptação da luz incidente por meio de suas 

folhas, aumentando inicialmente esse componente na massa de forragem (NASCIMENTO 

JÚNIOR; ADESE, 2004).  

 

4.4 ALTURA DO PASTO, ALTURA DA PLANTA ESTENDIDA E ÍNDICE DE 

TOMBAMENTO 

 

Os pastos diferidos com altura inicial de 35 cm e 45 cm apresentaram maior altura 

(P<0,05) que os pastos de 15 cm e 25 cm (Tabela 5) no início do período de pastejo. A altura 

da planta estendida no pasto de 45 cm diferiu (P<0,05) dos pastos de 15 cm e 25 cm, enquanto 

o pasto de 35 apresentou valores intermediários. No início do período de pastejo, o índice de 

tombamento não diferiu (P>0,05) em ambas as alturas iniciais testadas. 
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Tabela 5. Alturas do pasto e da planta estendida e índice de tombamento no início do período de 

pastejo do capim-marandu diferido com quatro alturas iniciais. 

Característica 
Altura inicial do pasto (cm) 

15 25 35 45 

Altura do pasto (cm) 53,1 b 51,7 b 72,0 a 78,3 a 

Altura da planta estendida (cm) 65,6 b 63,3 b 82,7 ab 94,7 a 

Índice de tombamento 1,23 a 1,22 a 1,15 a 1,22 a 

Para cada característica, médias seguidas por mesma letra não diferem pelo teste de Newman Keuls (P>0,05). 

 

A medição da altura da planta estendida (APE) foi realizada para melhor caracterizar o 

nível de tombamento dos pastos diferidos. Dessa forma, os pastos diferidos com maior altura 

inicial resultaram em perfilhos maiores no início de utilização, que conferiram às plantas 

maior comprimento quando estendidas. Tanto a altura da planta estendida, quanto a altura do 

pasto, aumentaram durante o período de diferimento, o que manteve semelhante o índice de 

tombamento em ambas as alturas avaliadas. 

O colmo das gramíneas do gênero Brachiaria é delgado e flexível, o que explica a 

tendência ao tombamento dessas plantas quando em idade mais avançada ou com altura 

elevada. Essa característica desse gênero é responsável pelo tombamento das plantas mais 

velhas, ou seja, seu colmo pouco espesso é a mesma que classifica essa gramínea como 

adequada para o manejo sob diferimento (SANTOS et al., 2009).  

Mesmo sem perfilhos tombados, o pasto com menor altura de capim-marandu diferido 

tiveram índice de tombamento superior a 1,0 em decorrência de sua forma de crescimento 

subereta, além da disposição erectófila de suas lâminas foliares. Isso faz com que o 

comprimento do perfilho estendido seja geralmente maior que a altura da planta (SANTOS et 

al., 2009).  

 

4.5 ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR 

 

No início do período de pastejo, o pasto diferido com altura inicial de 15 cm 

apresentou maior índice de área foliar (P<0,05) em relação ao pasto diferido com altura de 45 

cm (Figura 2), enquanto os pastos com 25 cm e 35 cm apresentaram valores intermediários de 

índice de área foliar. Os pastos de 15 cm tiverem, possivelmente, inferior senescência foliar, 

em virtude do menor sombreamento no interior do dossel, o que pode explicar o seu maior 

índice de área foliar dentre as alturas iniciais testadas. Segundo Paciullo et al. (2007) o 

aumento da luminosidade favorece o IAF, a produção de MS e a densidade de perfilhos. 
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Lupinacci, (2002), determinou entre varias variáveis, o índice de área foliar de pastos 

de Brachiaria brizantha (A. Rich.) Stapf submetidos a quatro condições de pasto (altura 

médias de 10, 20, 30 e 40 cm) por meio de lotação continua, afirma que o índice de área foliar 

aumenta de acordo com o aumento da altura do pasto. Entretanto o presente trabalho mostra 

que o pasto de capim-marandu a ultrapassar a altura de 50 cm (Tabela 5) o índice de área 

foliar do pasto diminui (Figura 2) 
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Figura 2. Índice de área foliar no início do período de pastejo do capim-marandu diferido com quatro 

alturas iniciais. Para cada característica, médias seguidas por mesma letra não diferem 

pelo teste de Newman Keuls (P>0,05). 

 

Por outro lado, nos pastos diferidos com maior altura inicial, a alta competição por luz 

pode ter desencadeado maior taxa de senescência foliar, com consequente redução do índice 

de área foliar. Em condições de sombreamento, a fotossíntese das folhas mais velhas e mais 

sombreadas, localizadas na parte basal do pasto, pode ser inferior às suas taxas respiratórias. 

Com isso, a folha entra em balanço negativo de carbono, com consequente senescência. Sob 

tais condições, o sombreamento que se origina associado à excessiva quantidade de material 

morto pode comprometer de forma decisiva os processos responsáveis pela manutenção da 

perenidade da pastagem, principalmente no processo de perfilhamento (PARSONS & 

CHAPMAN, 2000). 

Outro fator que poderia explicar a diminuição no índice de área foliar no início de 

utilização do pasto com altura inicial de 45 cm seria o alcance do índice de área foliar teto 

(ANJOS, 2012), durante o tempo em que esse pasto ficou em diferimento o dossel passou a 

interceptar quase toda a radiação fotossinteticamente ativa, ou seja, para cada nova folha 

surgida ter-se-á uma folha morta, fisiologicamente uma determinada quantidade do carbono 

fixado pela planta é utilizada para suportar a respiração dos tecidos sombreados, de forma que 
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o carbono fixado pelo novo tecido foliar apenas equilibra a demanda respiratória extra criada 

pela nova folha, esse processo faz com que o balanço entre fotossíntese bruta e respiração 

atinja seu máximo valor, não existindo, a partir desse momento, ganhos adicionais em 

produção (DA SILVA et al., 2008). 
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5 CONCLUSÕES 

 

A estrutura que o pasto diferido possui no começo de sua utilização, varia de acordo 

com a altura inicial que esse pasto é diferido.  

O pasto de 15 cm de altura inicial apresenta menor massa de forragem, porém esse 

pasto caracteriza-se por apresentar maior percentagem de lâminas foliares vivas, maior índice 

de área foliar, menor percentagem de colmo morto no início de utilização desses pastos, do 

que os pastos com alturas iniciais de 25 cm, 35 cm e 45 cm. 

Isso permite inferir que o pasto com altura inicial de 15 cm no começo do período de 

diferimento apresenta a melhor estrutura no início do período de utilização dos pastos 

diferidos. 
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