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RESUMO 

 

O processo de desfolhação, composto pela intensidade e frequência, interfere nos padrões de 

crescimento, nas características estruturais e produtivas das plantas forrageiras. O 

conhecimento dessas respostas é essencial para a utilização da planta forrageira em pastagens. 

Esse estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar as características estruturais e produtivas 

em capim-tifton 85 sob efeitos de duas frequências e duas intensidades de desfolhação, 

manejado sob lotação rotativa com ovinos. O experimento foi conduzido no Núcleo de Ensino 

e Estudos em Forragicultura – NEEF/DZ/CCA/UFC, Fortaleza, Ceará, de março a dezembro 

de 2015, em uma área com capim-tifton 85. Os tratamentos corresponderam a combinações 

entre duas frequências (85 e 95% de interceptação da radiação fotossinteticamente ativa - 

IRFA) e duas intensidades de desfolhação (1,0 e 1,8 de índice de área foliar residual - IAFr), 

alocadas às unidades experimentais segundo arranjo fatorial 2x2 e delineamento inteiramente 

casualizado, com quatro repetições, totalizando 16 unidades experimentais de 40 m
2
. O 

pastejo foi realizado por ovinos da raça Morada Nova, manejados sob lotação rotativa 

utilizando a técnica de mob-stocking. As avaliações de IRFA e IAF foram feitas com o 

aparelho analisador PAR-LAI em agricultura modelo AccuPAR LP-80. Foram avaliadas no 

pós e pré-pastejo as seguintes variáveis: interceptação da radiação fotossinteticamente ativa, 

índice de área foliar, altura do dossel e a densidade populacional de perfilhos. Avaliou-se 

também a biomassa de forragem total residual e de seus componentes e o acúmulo de 

forragem total e de seus componentes. Verificou-se menor (P<0,05) período de descanso nos 

pastos sob manejo 85x1,8 e o maior nos pastos com 95x1,0. A altura residual foi superior 

(P<0,05) nos pastos sob manejo 95x1,0 e 85x1,8 comparados àqueles sob manejo 85x1,0. Os 

pastos com freqüência 95% de IRFA tiveram altura pré-pastejo maior (P<0,05) do que nos 

pastos com 85% de IRFA. Houve redução (P<0,05) na população de perfilhos totais e aéreos 

pré-pastejo nos pastos manejados com 95% de IRFA e com IAFr de 1,0. O acúmulo de lâmina 

foliar verde foi maior (P<0,05) nos pastos manejados com 95x1,0, contudo também houve 

maior (P<0,05) acúmulo de colmo verde e de forragem morta nestes pastos comparado ao 

tratamento 85x1,0. O capim-tifton 85 manejado sob frequência de 85% IRFA e IAFr de 1,0 

apresentou estrutura e composição morfológica mais adequadas para pastejo por ovinos.  

 

Palavras-chave: Cynodon sp. Índice de área foliar residual. Interceptação de luz. 



 

ABSTRACT 

 

The process of defoliation, composed of intensity and frequency, interfere in the growth 

pattern, the structural and productive characteristics of forage crops. Knowledge of these 

answers is essential to the use of grasses in pastures. This study was conducted to evaluate the 

structural and productive characteristics on Tifton 85 grass under two frequencies and two 

intensities of defoliation, managed under intermitente stocking with sheep. The experiment 

was conducted at Núcleo de Ensino e Estudo em Forragicultura – NEEF/DZ/CCA/UFC, 

Fortaleza, Ceara, from March to December of 2015, in a area of Tifton 85 grass. The 

treatments were combinations between two frequencies (85 and 95% of interception of 

photosynthetically active radiation - IPAR) and two intensities of defoliation (1.0 and 1.8 of 

residual leaf area index - LAI), in a 2x2 factorial arrangement and a completely randomized 

design, with four replications, totaling 16 experimental units of 40 m². The grazing was 

carried out by Morada Nova sheep, managed under intermittent stocking using the mob-

stocking technique. For IPAR and LAI evaluations a canopy analyzer equipment was used - 

AccuPAR LP-80 (DECAGON Device). The following variables were evaluated in the post 

and pre-grazing: interception of photosynthetically active radiation, leaf area index, canopy 

height and tiller density. It was evaluated also the total residual forage biomass and its 

components and the total accumulation of forage and its components. It has been found lower 

(P<0,05) rest period in pastures under management 85x1.8 and higher in pastures with 

95x1.0. The residual height was higher (P<0,05) in pastures under 95x1.0 and 85x1.8 

management compared to those under 85x1.0 management. Pastures with frequency 95% of 

IPAR had higher pre-grazing height (P<0,05) than pastures with 85% of IPAR. There was a 

reduction (P<0,05) in the total and aerial tiller population pre-grazing in the pastures managed 

with 95% of IPAR and residual LAI 1,0. The green leaf blade accumulation was higher 

(P<0,05) in pastures managed under 95x1.0, however, there was also greater (P<0,05) 

accumulation of green stem and dead forage in these pastures compared to 85x1.0 treatment. 

Tifton 85 grass managed under 85% IPAR and residual LAI 1.0 presented better structure and 

morphological composition for grazing with sheep. 

 

Keywords: Cynodon sp. residual leaf area index. light interception.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização de pastagens na alimentação de ruminantes constitui uma forma econômica 

e sustentável da produção animal, em decorrência da utilização equilibrada de recursos 

renováveis e de menor impacto ambiental. Contudo, em muitas situações, em sistemas com 

base em gramíneas de clima tropical, não se tem alcançado a maximização da produção 

animal, decorrente das limitações na quantidade e qualidade da forragem produzida. 

Para superar este desafio é preciso melhor aplicação de recursos e adoção de técnicas de 

manejo mais especializadas. É neste contexto que a lotação rotativa pode ser usada para 

proporcionar produção de forragem em quantidade e qualidade, desde que as metas de 

frequência e intensidade de desfolhação sejam definidas com critérios, uma vez que alteram a 

estrutura do dossel, interferindo de forma direta nas respostas de plantas e animais 

(HODGSON, 1985).  

A distribuição e o arranjo da parte aérea das plantas em uma comunidade são 

denominados estrutura do dossel (LACA; LEMAIRE, 2000). Várias características são 

utilizadas para descrevê-la: altura, densidade populacional de perfilhos, densidade 

volumétrica da forragem, distribuição da biomassa por estrato, ângulo foliar, índice de área 

foliar, relação folha:haste etc. São características centrais e determinantes tanto da dinâmica 

de crescimento quanto do comportamento ingestivo dos animais em pastejo. 

O processo de desfolhação, caracterizado pela sua intensidade e frequência, interfere na 

estrutura e biomassa do dossel forrageiro. O conhecimento dessas respostas é essencial para a 

utilização da planta forrageira em pastagens. Além disso, é fundamental a escolha de espécies 

melhoradas, capazes de produzir em quantidade e com qualidade. Neste cenário os capins do 

gênero Cynodon têm-se destacado, pois possuem elevado potencial de produção, bom valor 

nutritivo e grande flexibilidade de uso (NUSSIO; MANZANO; PEDREIRA, 1998) 

A frequência de desfolhação refere-se ao momento de interrupção do período de 

rebrotação do pasto e pode ser definida com uso de medidas indiretas como interceptação de 

luz pelo dossel (IL) (ZANINI et al., 2012; SILVA et al., 2013; GALZERANO et al., 2013), 

dias fixos (INYANG et al., 2010), emissão de folhas (CÂNDIDO et al., 2005) etc. No Brasil, 

a interceptação de luz vem sendo adotada em pesquisas com diversas espécies forrageiras e 

em diversas condições de manejo (CARNEVALLI et al., 2006; Da SILVA et al., 2009; 

CUNHA et al., 2010; BARBOSA et al., 2011; PORTELA et al., 2011; SOUSA et al., 2011). 

Por outro lado, a altura do dossel tem sido uma característica prática de manejo largamente 

adotada nas propriedades rurais, pela sua facilidade de uso, apesar de haver controvérsias 
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quanto à sua relação com as características fisiológicas do pasto. Nesse sentido, vários 

trabalhos foram realizados relacionando esta característica com a interceptação de 95% da luz 

incidente para definir o momento de interrupção do crescimento por corte ou pastejo sob 

lotação intermitente (PEDREIRA, 2006; CURCELLI, 2009; LIMA SANTOS, 2009; SILVA, 

2011). Verificou-se que quando correlacionado a esta medida de 95% de IL pode-se evitar 

perdas de forragem por senescência e consequentemente menor eficiência de utilização da 

forragem.  

O conhecimento que se tem acerca das estratégias de manejo para plantas forrageiras 

tropicais tem sido aplicado com respostas positivas na região Sudeste do Brasil, contudo, 

essas respostas apesar de relevantes, ainda são escassas sob as condições da região Nordeste 

do Brasil. Os altos índices de radiação fotossinteticamente ativa e temperatura constante ao 

longo do ano permitem que se utilizem os pastos mais intensivamente e possivelmente com 

uma maior frequência de desfolhação (controle melhor do acúmulo de hastes), principalmente 

com animais seletivos como os ovinos, sem comprometer a qualidade da forragem produzida 

e acarretando elevada produtividade, devido ao maior número de ciclos possíveis ao longo do 

ano (SILVA et al., 2007).  

A intensidade de desfolhação refere-se ao momento mais propício à interrupção do 

pastejo que pode ser definido através de medidas como a altura do pasto (INYANG et al., 

2010; HAMILTON et al., 2013), oferta de forragem (CASAGRANDE et al., 2010) e, mais 

recentemente, por meio do índice de área foliar residual (IAFr) (LIMA SANTOS, 2009; 

CUTRIN JUNIOR et al. 2010; SILVA et al., 2013; GALZERANO et al., 2013). O IAFr tem 

papel fundamental na rebrotação, pois a distribuição dos componentes morfológicos, 

principalmente a proporção de folhas na massa de forragem e a arquitetura do dossel são 

responsáveis pelo potencial fotossintético e, consequentemente, produtivo da planta. Portanto, 

o IAFr dos pastos pode ser utilizado para indicar o momento de interrupção do pastejo, com o 

intuito de garantir aos dosséis, componentes fotossinteticamente ativos remanescentes após o 

pastejo. 

Fulkerson e Slack (1994) defenderam que estratégias de manejo do pastejo associadas à 

fenologia e fisiologia de cada espécie forrageira, podem promover aumentos na produtividade 

e longevidade dos pastos, portanto seria a forma mais adequada para o manejo. Estudos de 

longo prazo combinando frequências e intensidades de desfolhação também são essenciais 

para se avaliar adequadamente a capacidade de rebrotação da planta forrageira (KORTE et al., 

1982). 
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Diante disto, objetivou-se com este estudo avaliar os efeitos de duas freqüências (FD, 

85 e 95% de interceptação da radiação fotossinteticamente ativa -IRFA) e duas intensidades 

de desfolhação (ID, índice de área foliar residual – IAFr de 1,0 e 1,8) sobre as características 

estruturais e de produção em pastos de capim-tifton 85 sob lotação rotativa com ovinos.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura – 

NEEF, pertencente à Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza - CE, latitude sul 03° 

45‟47” e longitude oeste 38° 31‟ 23”, no período de março a dezembro de 2015. O clima da 

região é Awi, segundo a classificação de Köppen (PEEL et al., 2007), caracterizando-se como 

tropical chuvoso com precipitações de verão e temperatura do mês mais frio superior a 18 
o
C. 

As médias anuais de temperatura do ar, pluviometria, evapotranspiração potencial e umidade 

relativa são, respectivamente, 26 °C, 1600 mm, 3.215 mm e 62%.  

Os dados meteorológicos do período experimental são detalhados na Figura 1, obtidos 

na estação meteorológica da Universidade Federal do Ceará. O solo é classificado como 

Argissolo Amarelo Eutrófico Típico (Embrapa, 2006), que possui como material de origem 

sedimentos areno-argilosos da formação barreira. 

 

Figura 1 – Precipitação, nebulosidade, temperatura máxima, mínima e média de março a dezembro de 2015 

 
                                          Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os tratamentos corresponderam a combinações entre duas frequências (85 e 95% de 

interceptação da radiação fotossinteticamente ativa - IRFA) e duas intensidades de 

desfolhação (1,0 e 1,8 de índice de área foliar residual - IAFr), alocadas às unidades 

experimentais segundo arranjo fatorial 2x2 e delineamento inteiramente casualizado, com 

quatro repetições, totalizando 16 unidades experimentais (piquetes pastejados) de 5 m x 8 m 
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(40 m
2
). 

O capim-tifton 85 foi implantado na área em fevereiro de 2007 e estava sendo utilizado 

para produção de mudas. Em janeiro de 2015, a área de aproximadamente 1250 m² foi 

subdividida com telas em 16 parcelas de 5 m x 8 m (40 m²) (Figura 2).  

 

      Figura 2 – Vista geral, divisão e identificação das parcelas experimentais 

  
      Fonte: Autor. 

 

Após a divisão iniciou-se o pastejo com os animais e em seguida foi feito um corte de 

uniformização com roçadeira lateral (Figura 3) nas 16 parcelas experimentais a 

aproximadamente 5,0 cm acima da superfície do solo para eliminar o excesso de hastes e 

uniformizar a altura em todas as parcelas. Após o corte o material remanescente foi retirado 

de dentro dos piquetes. 

 
  Figura 3 – Pastejo e posterior corte de uniformização das parcelas experimentais 

   

 

  Fonte: Autor. 

 

Antes do preparo da área experimental foi feita amostragem de solo na profundidade de 

0-20 cm. Na análise química (RAIJ et al., 2001) foram obtidos: P mehlich, 15 mg dm
-3

; MO, 
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8,79 g dm
-3

; pH em CaCl2, 6,6; K
+
, Ca

2+,
 Mg

2+
, Al, Na, SB e CTC, 27,37 mg dm

-3 
; 1,30; 1,30; 

2,9; 0,10; 0,27 e 3,9 cmolc dm
-3

, respectivamente; e V de 74%. A adubação fosfatada e 

potássica foram feitas em janeiro de 2015 seguindo as recomendações de Werner et al. (1996), 

sendo aplicados 70 kg ha
-1

 de P2O5 na forma de superfosfato simples, 60 kg ha
-1

 de K2O na 

forma de cloreto de potássio parcelado em duas vezes e também foi realizada adubação com 

micronutrientes com dose de 50 kg ha
-1 

de FTE BR12. Durante o experimento realizou-se 

adubação de manutenção do pasto com nitrogênio, na forma de ureia, com uma dose para 

considerando um sistema intensivo, equivalente a 600 kg ha
-1

 ano
-1

 (ALVIM  et al., 1999), 

dividida ao longo do período de crescimento e aplicada logo após a saída dos animais, quando 

do alcance do IAF residual preconizado. Como o intervalo de pastejo não era fixo, a 

quantidade de N aplicada em cada piquete foi dividida por ciclo de pastejo, sendo 

proporcional ao período de descanso ocorrido em cada unidade experimental. A área 

experimental apresenta um sistema de irrigação automático por aspersão fixo. O sistema foi 

acionado todos os dias às 17h com tempo de irrigação de 40 minutos, equivalente a uma 

lâmina de água média de sete milímetros. Realizou-se uma avaliação da irrigação antes do 

período experimental para conhecimento da lâmina de água correspondente ao tempo de 

irrigação que o sistema podia realizar por dia (40 minutos). 

O pastejo foi realizado por ovinos da raça Morada Nova, com idade de 

aproximadamente dois anos ao início do experimento e peso de 39,08±5,8 kg. Foi adotado o 

método de pastejo lotação rotativa, modalidade mob-stocking (GILDERSLEEVE et al., 1987). 

Os animais foram conduzidos aos piquetes quando o pasto alcançou o nível de interceptação 

da radiação fotossinteticamente ativa preconizado (85 e 95% de IRFA) e foram mantidos no 

mesmo até o pasto atingir o índice de área foliar residual (IAFr) estabelecido (1,0 e 1,8).  

As avaliações de IRFA e IAF foram feitas entre as 11 e 13 horas por meio do aparelho 

analisador PAR-LAI em agricultura modelo AccuPAR LP-80 (Decagon Devices
®
 Inc., 

Pullman, Washington-USA) (Figura 4). 

 

Figura 4 – Avaliações de IRFA e IAF com o analisador PAR-LAI 

  
 Fonte: Autor. 
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Realizaram-se leituras em 10 pontos de amostragem por piquete, sendo uma leitura 

acima da superfície do dossel e outra abaixo da última camada de folhas vivas, por ponto de 

amostragem. 

O IAF do pasto foi medido no momento da entrada dos animais nos piquetes (pré-

pastejo) e monitorado durante o pastejo dos animais, sendo que neste segundo caso até que o 

valor de IAFr pré-determinado (1,0 e 1,8) fosse alcançado. Uma vez atingido o IAFr os 

animais foram conduzidos para outro piquete, até o pasto atingir a meta adotada de IRFA 

durante o intervalo de rebrotação, ou para a área de reserva. A IRFA foi monitorada desde a 

retirada dos animais dos piquetes até que a meta pré-pastejo de 85% ou 95% de IRFA fosse 

atingida. Durante a rebrotação dos pastos, as leituras da IRFA foram feitas semanalmente, até 

que o valor estivesse próximo da meta, a partir de então, as leituras eram realizadas 

diariamente até que a meta de IRFA fosse atingida. 

Para as avaliações de altura do dossel foi utilizado um bastão graduado retrátil (Figura 

5) (adaptado da sward stick – BARTHRAM, 1985). 

 

                              Figura 5 – Avaliação de altura do dossel forrageiro 

  
                  Fonte: Autor. 

 

A altura do dossel foi medida como a distância entre a curvatura da folha mais alta (topo 

do dossel) e o solo no ponto de amostragem. Foram realizadas 20 leituras por unidade 

experimental tomadas em pontos aleatórios durante um caminhamento em zigue-zague, nas 

condições de pós e pré-pastejo.  

As avaliações de produção de biomassa e composição morfológica na condição de pós-

pastejo foram feitas a partir de quatro amostras de forragem colhidas usando-se uma moldura 
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metálica de 25 x 25 cm, colhidas ao nível do solo (Figura 6). 

 

 Figura 6 – Corte da biomassa pós-pastejo rente ao solo 

  
 Fonte: Autor. 

 

 Na condição pré-pastejo, utilizou-se uma moldura de 50 x 50 cm para coleta de duas 

amostras de biomassa acumulada, colhidas na altura residual média, correspondente ao IAFr 

preconizado, obtido no corte anterior (Figura 7). 

A biomassa nesta condição não foi coletada rente ao solo, pois houve limitação de área 

para isso. Ao longo dos ciclos de pastejo os cortes frequentes iriam comprometer a 

uniformidade da parcela e consequentemente as demais avaliações (de outros projetos de 

pesquisa realizados juntamente ao desta dissertação) a serem realizadas na mesma. 

 

  Figura 7 – Corte da biomassa acumulada no pré-pastejo 

    
  Fonte: Autor. 

 

Antes do corte da massa de forragem, na condição residual e pré-pastejo, contou-se o 

número de perfilhos basais e aéreos contidos dentro das armações metálicas para estimativa 

da densidade populacional de perfilhos total (DPP total, perfilhos/m²) e densidade 
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populacional de perfilhos aéreos (DPP aéreos, perfilhos/m²). Em seguida as amostras foram 

colhidas, pesadas e levadas para o laboratório onde foram subamostradas. As subamostras 

foram separadas manualmente em material morto e material vivo e este último em lâminas 

foliares verdes e hastes (pseudocolmo, colmo verdadeiro e bainhas). Cada um destes 

componentes foi acondicionado em sacos de papel devidamente identificados e levado à 

estufa de circulação forçada de ar para secagem a 55 ºC até massa constante, para posterior 

determinação da biomassa de forragem total (BFT, em kg/ha), de forragem verde (BFV, em 

kg/ha), de forragem morta (BFM, em kg/ha), de lâmina foliar verde (BLV, em kg/ha), de 

colmo verde (BCV, em kg/ha) e também o cálculo das relações material vivo/material morto 

(MV/MM) e relação lâmina foliar/colmo (LF/C) no pós-pastejo. Através da biomassa 

acumulada coletada no pré-pastejo obteve-se o acúmulo de forragem total (AFT, kg/ha), o 

acúmulo de forragem verde (AFV, kg/ha), o acúmulo de lâmina foliar verde (ALV, kg/ha), o 

acúmulo de colmo verde (ACV, kg/ha) e o acúmulo de material morto (AMM, kg/ha) e foi 

calculado as relações MV/MM e LF/C para a biomassa acumulada.  

Os dados foram submetidos à análise de variância e teste comparação de médias. Para 

comparar o efeito dos tratamentos, foi utilizada a média de cada variável em todos os ciclos, 

no fatorial completo. O desdobramento da interação foi realizado quando esta foi significativa 

na análise de variância, por meio do teste F, ao nível de 5% de probabilidade. As médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. Como ferramenta de 

auxílio a análise estatística foi utilizado o procedimento GLM, do programa computacional 

SAS (SAS Institute, 2003). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As médias das metas de manejo obtidas durante o período experimental são 

apresentadas na Tabela 1. A interceptação da radiação fotossinteticamente ativa - IRFA pré-

pastejo diferiu (P<0,05) com as frequências de desfolhação e o índice de área foliar residual – 

IAFr foi afetado (P<0,05) com as intensidades de desfolhação pré-determinadas.  Os pastos 

foram manejados de acordo com as metas e as mesmas variavam pouco ao longo do período 

experimental. Esse controle foi suficiente para garantir a diferença entre os tratamentos. A 

maior dificuldade ocorreu no alcance da meta 85% na época chuvosa (março a julho), pois o 

equipamento para medição não pode ser utilizado em condições de alta nebulosidade, o que 

dificultou o seu uso durante vários dias, principalmente nos meses em que a nebulosidade 

estava acima de 5 (Figura 1). Quando era possível utilizar o equipamento, muitas vezes a 

condição pré-pastejo, especialmente de 85%, já tinha sido ultrapassada. 

 

Tabela 1 – Valores obtidos das metas de manejo pós-pastejo (1,0 e 1,8 de IAFr) e pré-pastejo (85 e 95% de 

IRFA) em capim-tifton 85 manejado com duas frequências e duas intensidades de desfolhação com ovinos. 

Médias seguidas de letras distintas, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha dentro de cada variável, diferem 
entre si pelo teste de Tukey  (P<0,05); FD= frequência de desfolhação; ID= intensidade de desfolhação. 

 

Os ciclos de pastejo obtidos com os referidos períodos de descanso de acordo com os 

tratamentos encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Ciclos de pastejo e período de descanso em capim-tifton 85 manejado com duas frequências e duas 

intensidades de desfolhação com ovinos. 

Tratamento 
Ciclo  

Média CV (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

85x1,8 19 16 18 16 18 21 29 29 30 24 22 22B 

11,84 
85x1,0 20 21 22 17 23 27 32 31 31 - - 25AB 

95x1,8 33 27 24 29 32 38 40 - - - - 32AB 

95x1,0 34 30 49 37 37 36 - - - - - 37A 

 

O número médio de ciclos de pastejo realizado variou de 6,0 a 11 durante o período 

   ID FD (% de IRFA)  

(IAFr) 85 95 Média 

 Interceptação da radiação fotossinteticamente ativa (IRFA, CV = 0,37%)  

1,0 86,82 94,71 90,77 

1,8 86,30 94,92 90,61 

Média 86,56b 94,81a  

 Índice de área foliar residual (IAFr, CV= 6,63%)  

1,0 1,14 1,12 1,13B 

1,8 1,71 1,69 1,70A 

Média 1,43 1,41  
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experimental e foi maior nos pastos manejados com 85% de IRFA relativamente àqueles 

manejados com 95% de IRFA. O menor período de descanso leva a um maior número de 

ciclos nos pastos manejados com 85% de IRFA. O menor período de descanso (P<0,05) foi 

observado nos pastos com manejo 85x1,8 (22 dias) e o maior, nos pastos com 95x1,0 (37 

dias). Durante os ciclos 6, 7, 8 e 9 houve problema no sistema de irrigação durante 

aproximadamente uma semana prejudicando a rebrotação e prolongando o período de 

descanso em alguns tratamentos.  

Para o pasto alcançar 95% de IRFA deve produzir um número de folhas capazes de 

interceptar mais luz, o que requer um período de descanso mais longo (CUTRIM JR., 2007). 

A quantidade de folhas remanescentes do pastejo afetou (P<0,05) o período de descanso. 

Maior IAFr faz com que o dossel utilize menor proporção de suas reservas orgânicas tornando 

sua rebrotação mais rápida com os produtos da fotossíntese de folhas remanescentes.  

Houve interação (P<0,05) entre frequência e intensidade de desfolhação para a altura 

residual (Tabela 3). Maiores valores foram registrados nos pastos sob manejo 95x1,0 (29,33 

cm) e 85x1,8 (25,24 cm) quando comparados àqueles sob manejo 85x1,0 (25,24 cm). 

 
Tabela 3 – Características estruturais na condição residual em capim-tifton 85 sob duas intensidades e duas 
freqüências de desfolhação com ovinos 

Médias seguidas de letras distintas, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha dentro de cada variável, diferem 

entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). FD= frequência de desfolhação; ID= intensidade de desfolhação. 
  

Independentemente da frequência de desfolhação avaliada, os IAFr de 1,0 e 1,8 nas 

condições experimentais propiciaram maior altura no resíduo para o capim-tifton 85 

comparado a média recomendada de 10 cm para lotação rotativa adubado. 

Houve efeito (P<0,05) da intensidade de desfolhação para interceptação da radiação 

   ID FD (% de IRFA)  

(IAFr) 85 95 Média 

 Altura residual (CV = 3,22%)  

1,0 25,24Bb 29,33Aa 27,28 

1,8 28,86Aa 30,80Aa 29,83 

Média 27,05 30,06  

 Interceptação da radiação fotossinteticamente ativa (IRFAr, CV= 8,29%)  

1,0 49,12 47,80 48,46B 

1,8 60,17 59,73 59,95A 

Média 54,65a 53,76a  

 Densidade populacional de perfilhos total (DPP total, CV= 19,78%)  

1,0 2780,97 1806,66 2293,82B 

1,8 3412,43 2599,62 3006,03A 

Média 3096,43a 2203,14b  

 Densidade populacional de perfilhos aéreo (DPP aéreo, CV= 24,34%)  

1,0 1593,07 875,33 1234,20B 

1,8 1971,20 1459,24 1715,22A 

Média 1782,13a 1167,29b  
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fotossinteticamente ativa no resíduo com maiores valores nos pastos manejados com IAFr 1,8 

(Tabela 3). Valores maiores de IRFA indicam um resíduo com maior quantidade de folhas 

verdes remanescentes do pastejo. 

Houve efeito da frequência de desfolhação (P<0,05) e da intensidade (P<0,05) para a 

densidade populacional de perfilhos total (DPP total) na condição residual (Tabela 3).  

Houve redução na população de perfilhos com a menor frequência de desfolhação 

(2203,14 perfilhos/m² com 95% de IRFA) e com o menor resíduo (2293,82 perfilhos/m² com 

IAFr 1,0). O mesmo padrão de resposta foi observado para a população de perfilhos aéreos. 

Observou-se nos pastos com frequência de 85% de IFRA o aparecimento de diversos perfilhos 

aéreos agregados a um único colmo conhecido como formação de “rosetas”, contribuindo 

para maior número de perfilhos aéreos nesta frequência de desfolhação. A formação de rosetas 

também foi observado por Sbrissia (2000) em pastos manejados mais altos que 10 cm de 

altura sob lotação contínua. A maior população de perfilhos no maior IAFr foi devido a uma 

maior população de perfilhos aéreos desencadeados com o maior sombreamento (altura 

residual maior no IAFr 1,8 comparado ao IAFr 1,0) das gemas basilares em detrimento das 

axilares, logo à medida que o período de descanso se prolongou e o pasto foi manejado a IAFr 

maior, favoreceu o perfilhamento aéreo em detrimento do basal.  

As características estruturais avaliadas na condição pré-pastejo (Tabela 4) foram 

afetadas pela frequência de desfolhação (P<0,05). Os pastos com frequência 95% de IRFA 

tiveram (P<0,05) altura pré-pastejo maior (50,74 cm) do que nos pastos com 85% de IRFA 

(40,85 cm). 

Verificou-se que nos pastos com menor frequência de desfolhação houve tombamento 

do capim com a entrada dos animais. Devido à alta seletividade dos ovinos e seu hábito de 

pastejo houve dificuldade no rebaixamento destes pastos, levando a um maior alongamento 

das hastes e dificultando manter as metas de resíduo no tratamento de 95% de IFRA. Cândido 

et al. (2005), relataram a influência direta do alongamento das hastes sobre a altura do dossel,  

verificando valores crescentes de altura à medida que o alongamento era maior. As 

características do animal utilizado também contribuem para essa resposta. 

O índice de área foliar pré-pastejo variou (P<0,05) de 3,80 nos pastos com frequência 

85% de IRFA a 5,38 nos pastos com 95% de IRFA. 

Na condição pré-pastejo, houve efeito (P<0,05) da frequência de desfolhação para a 

densidade populacional de perfilhos total (DPP total) e de aéreos (DPP aéreos) com maior 

população de perfilhos totais e aéreos nos pastos com 85% de IRFA (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Características estruturais na condição pré-pastejo em capim-tifton 85 sob duas intensidades e duas 

freqüências de desfolhação com ovinos 

Médias seguidas de letras distintas, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha dentro de cada variável, diferem 

entre si pelo teste de Tukey  (P<0,05); FD= frequência de desfolhação; ID= intensidade de desfolhação. 

 

Houve efeito de intensidade de desfolhação (P<0,05) e da frequência de desfolhação 

(P≤0,09) sobre a biomassa de lâmina foliar verde residual (BLVr), sendo menor no IAFr 1,0 

(207,14 kg/ha) comparado ao IAFr 1,8 (411,31 kg/ha) (Tabela 5). 

Isso ocorreu devido à maior quantidade de folhas verdes remanescentes do pastejo sob o 

maior IAFr, em função da menor intensidade de pastejo promovida neste pasto. Por outro 

lado, a maior BLVr ocorreu na frequência 85% de IRFA (P≤0,09). Isso pode ter sido 

decorrente de um mecanismo adaptativo da planta ao manejo, com maior incremento em 

espessura na condição de maior luminosidade. O manejo com 95% de IRFA pode ter 

desencadeado um incremento na área foliar específica, devido ao excesso de sombreamento 

(WOLEDGE, 1977) no final do período de descanso. Como o manejo da condição residual 

era baseado apenas em área foliar, a manutenção de uma mesma área foliar para as duas 

frequências, na média das duas intensidades, pode ter propiciado maior BLVr na maior 

frequência de desfolhação. 

Houve efeito (P≤0,07) da frequência de desfolhação sobre a BCVr apresentando maior 

valor nos pastos manejados com 95% de IRFA. Essa maior BCVr mantida ao longo dos ciclos 

compromete a biomassa de forragem total no pré-pastejo negativamente. 

Houve interação entre frequência e intensidade de desfolhação (P<0,05) para a relação 

lâmina foliar/colmo residual (LF/Cr) apresentando maior valor nos pastos sob manejo 85x1,8 

(0,14) em relação aos demais (Tabela 5). Esse efeito decorreu da maior frequência de 

   ID FD (% de IRFA)  

(IAFr) 85 95 Média 

 Altura (CV = 5,42%)  

1,0 41,67 52,09 46,88a 

1,8 40,04 49,38 44,71a 

Média 40,85b 50,74a  

 Índice de área foliar (IAF, CV= 3,43%)  

1,0 3,80 5,27 4,53a 

1,8 3,79 5,50 4,65a 

Média 3,80b 5,38a  

 Densidade populacional de perfilhos total (DPP total, CV= 22,21%)  

1,0 2818,69 1793,89 2306,29a 

1,8 3029,73 2350,00 2689,87a 

Média 2924,21a 2071,95b  

 Densidade populacional de perfilhos aéreos (DPP aéreo, CV= 28,42%)  

1,0 1725,63 927,33 1326,48a 

1,8 1826,89 1339,00 1582,95a 

Média 1776,26a 1133,17b  
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desfolhação ter promovido o controle no desenvolvimento das hastes, associada à menor 

intensidade de desfolhação, que acarretou maior biomassa de lâminas foliares verdes residuais 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Biomassa de forragem produzida e de seus componentes na condição residual em capim-tifton 85 sob 

duas intensidades e duas freqüências de desfolhação com ovinos 

Médias seguidas de letras distintas, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha dentro de cada variável, diferem 

entre si pelo teste de Tukey  (P<0,05). FD= frequência de desfolhação; ID= intensidade de desfolhação. 
  

O acúmulo de forragem total (AFT) e de forragem verde (AFV) foi afetado pela 

frequência e pela intensidade de desfolhação (P<0,05) ambas apresentando maior acúmulo na 

frequência de 95% IRFA e intensidade com IAFr de 1,0 (Tabela 6). 

Houve interação (P<0,05) para o acúmulo de lâmina foliar verde (ALV), acúmulo de 

colmo verde (ACV) apresentando maiores valores nos pastos manejados com 95x1,0 

comparado aos tratamentos 85x1,0 e 85x1,8. A literatura tem reportado um aumento no 

acúmulo de forragem com o aumento no intervalo de rebrotação, porém com redução no valor 

nutritivo e limitações no consumo da forragem colhida, pois ao alcançar o IAF crítico a planta 

   ID FD (% de IRFA)  

(IAFr) 85 95 Média 

 Biomassa de forragem total residual (BFTr, CV = 14,20%)  

1,0 4344,96 5038,55 4691,76 

1,8 5158,44 5635,92 5397,18 

Média 4751,70 5337,24  

 Biomassa de forragem verde residual (BFVr, CV= 13,51%)  

1,0 3462,62 4071,47 3767,04 

1,8 4164,07 4661,26 4412,66 

Média 3813,34 4366,36  

 Biomassa de forragem morta (BFMr, CV= 22,46%)  

1,0 882,35 967,07 924,71 

1,8 994,38 974,68 984,52 

Média 938,36 970,87  

 Relação material vivo/material morto residual (MV/MMr, CV= 13,83%)  

1,0 5,19 6,29 5,74 

1,8 6,07 6,55 6,31 

Média 5,63 6,42  

 Biomassa de lâmina foliar verde residual (BLVr, CV= 20,09%)  

1,0 229,49B 184,80 207,14B 

1,8 461,00A 361,01 411,31A 

Média 345,24a 273,20b  

 Biomassa de colmo verde residual (BCVr, CV= 13,35%)  

1,0 3233,13 3886,67 3359,90 

1,8 3703,07 4299,64 4001,35 

Média 3468,10 4093,16  

 Relação lâmina foliar/colmo residual (LF/CVr, CV= 14,82%)  

1,0 0,10Ba 0,10Aa 0,073 

1,8 0,14Aa 0,10Ab 0,115 

Média 0,11 0,10  
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tenta melhorar a distribuição de luz com a elevação do meristema apical, investindo mais em 

estruturas de sustentação (hastes). Segundo Nabinger (2002) a utilização da massa de 

forragem produzida deve acontecer antes que o pasto alcance o índice de área foliar crítico, 

pois a partir desse momento começa a ocorrer o processo de alongamento do colmo e 

senescência, promovendo perdas de forragem. 

  

Tabela 6 – Acúmulo de forragem total e de seus componentes (kg/ha) em capim-tifton 85 sob duas intensidades e 

duas freqüências de desfolhação com ovinos 

Médias seguidas de letras distintas, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha dentro de cada variável, diferem 

entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). FD= frequência de desfolhação; ID= intensidade de desfolhação. 

 

Houve interação (P<0,05) para o acúmulo de forragem morta (AMM) com maiores 

médias nos pastos manejados com 95x1,0 comparado ao tratamento 85x1,0. Os pastos 

manejados com a combinação 85x1,0 tiveram menor acúmulo de biomassa de forragem morta 

ao longo dos ciclos de pastejo, indicando que o manejo foi mais eficiente para minimizar as 

perdas de forragem por senescência. 

A relação LF/C da biomassa acumulada sofreu efeito apenas da frequência de 

desfolhação (P<0,05) apresentando maior valor na frequência de 85% de IRFA (1,42). 

Portanto, apesar da frequência 95% de IRFA proporcionar maior acúmulo de biomassa total, 

grande parte desta biomassa acumulada é composta por hastes quando comparado ao acúmulo 

   ID FD (% de IRFA)  

(IAFr) 85 95 Média 

 Acúmulo de forragem total (AFT, CV = 10,49%)  

1,0 3057,98 5049,38 4053,68A 

1,8 2703,88 3909,36 3306,62B 

Média 2880,00b 4479,37a  

 Acúmulo de forragem verde (AFV, CV= 11,77%)  

1,0 2804,24 4506,21 3655,22A 

1,8 2388,55 3578,70 2983,63B 

Média 2596,39b 4042,46a  

 Acúmulo de lâmina foliar verde (ALV, CV= 12,89%)  

1,0 1378,19Ab 1924,49Aa 1651,34 

1,8 1277,82Aa 1712,44Aa 1495,13 

Média 1328,01 1818,47  

 Acúmulo de colmo verde (ACV, CV= 14,64%)  

1,0 1426,04Ab 2581,72Aa 2003,88 

1,8 1110,73Ab 1866,25Aa 1488,49 

Média 1268,39 2223,99  

 Acúmulo de material morto (AMM, CV= 32,91%)  

1,0 253,74Ab 588,19Aa 420,97 

1,8 315,32Aa 330,66Aa 322,99 
Média 284,53 459,43  

 Relação lâmina foliar/colmo do acúmulo (LF/C, CV= 22,06%)  

1,0 1,28 0,84 1,06 

1,8 1,55 1,06 1,30 
Média 1,42a 0,94b  
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de biomassa total dos pastos sob frequência de 85% de IRFA. Quando se trata do pastejo 

realizado por ovinos que são extremamente seletivos (preferem folhas), ao se manipular e 

apreender a forragem em pastejo, um pasto que tenha menor proporção de hastes na biomassa 

acumulada na condição pré-pastejo, torna-se uma estrutura mais favorável ao consumo por 

este animal (Medeiros et al., 2007). Maior acúmulo de hastes também repercute em maior 

altura pré-pastejo, o que no caso dos ovinos, animais de menor porte e de hábito de pastejo 

mais próximo ao solo, também contribui para a redução no consumo de forragem (Roman et 

al., 2007). 
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4 CONCLUSÃO 

 

Os pastos de capim-tifton 85 manejados sob frequência de 85% IRFA e IAFr de 1,0 

apresentaram melhor estrutura e composição morfológica da forragem produzida para pastejo 

com ovinos na região Nordeste, visto que nos pastos manejados sob esta frequência e 

intensidade verificou-se menor acúmulo de colmos verdes e de material morto.  
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