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RESUMO 
A roçada dos pastos com alta quantidade de massa de forragem velha no fim do 
inverno pode proporcionar a formação de uma estrutura de pasto mais 
predisponente ao crescimento da planta e ao consumo animal. Desse modo, este 
trabalho foi desenvolvido para caracterizar no início do verão a estrutura da 
Brachiaria brizantha cv. marandu (capim-marandu) após sua roçada no inverno, 
comparando-o ao pasto submetido apenas ao pastejo com ovinos em lotação 
contínua. Foram avaliados cinco estratos verticais (0-10; 10-20; 20-30; 30-40; e > 40 
cm) do pasto. No pasto roçado, todos os perfilhos foram vegetativos, enquanto que 
no pasto apenas sob pastejo houve grande participação de perfilhos mortos e 
poucos reprodutivos. No início do verão, a percentagem de folha viva, a densidade 
volumétrica de folha viva e o IAF foram maiores no pasto roçado, em comparação ao 
pasto apenas sob pastejo. Para o tecido morto, sua densidade volumétrica foi 
inferior no pasto roçado, em comparação ao manejado apenas com o pastejo, com 
exceção do estrato de 0-10 cm. Os estratos superiores do pasto apresentaram maior 
percentagem de folha viva e os estratos inferiores, maior percentagem de tecidos 
mortos. A roçada após o inverno do capim-marandu com alta massa de forragem 
melhora a estrutura do pasto no início do verão. 
PALAVRAS-CHAVE:  Brachiaria brizantha, desfolhação, ovino, perfilho 
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THE CUT OF HIGHT MARANDU PALISADE GRASS IN LATE WIN TER BETTER 
THE PASTURE STRUCTURE IN EARLY SUMMER 

 
ABSTRACT 

The cut of pastures with lots old herbage mass at later winter can provide the 
formation of a more predisposing pasture structure to plant growth and animal 
consumption. Thus, this study was conducted to characterize in early summer the 
structure of Brachiaria brizantha cv. marandu (marandu palisade grass) after its cut in 
winter, comparing it to the pasture submitted only to grazing with sheep under a 
continuous stocking. Five vertical pasture strata (0-10; 10-20; 20-30; 30-40; and > 40 
cm) were evaluated. In cut pasture, all tillers were vegetative, while in pasture only 
with grazing there was great participation of dead tillers and few reproductive tillers. 
In early summer, the percentage of live leaf, the bulk density of live leaf and the leaf 
area index were higher in grazed pasture, compared to pasture just with grazing. For 
the dead tissue, its bulk density was lower in the cut pasture, compared to pasture 
only with grazing, except for the 0-10 cm strata. The upper strata of pasture 
presented higher percentage of live leaf and the lower strata, higher percentage of 
dead tissue. The cut after winter of marandu palisadegrass with high forage mass 
improves the pasture structure in early summer. 
KEYWORDS:  Brachiaria brizantha, defoliation, sheep, tiller 

 
INTRODUÇÃO 

Atualmente, tem-se reconhecido que a estrutura do pasto, que corresponde ao 
arranjo espacial dos órgãos da parte aérea das plantas forrageiras no espaço, 
influencia as respostas das plantas e dos animais em pastejo (FONSECA et al., 
2012). Nesse contexto, o homem tem procurado adotar estratégias de manejo da 
pastagem que resultem em pastos com estrutura favorável ao consumo e 
desempenho animal. 

Durante a época seca do ano, que compreende os meses de outono e inverno 
nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, é possível realizar o diferimento do 
uso da pastagem para obtenção de forragem para pastejo. Contudo, quando essa 
estratégia de manejo é realizada sem critérios adequados, é comum a produção de 
pasto diferido com alta percentagem de colmo e tecidos mortos e pouca quantidade 
de massa de lâmina foliar viva (SHIO et al., 2011), o que caracteriza uma estrutura 
de pasto limitante ao consumo dos animais. 

 A estrutura limitante de pasto diferido e utilizado na época seca pode ter 
efeitos nas estações posteriores, a primavera e o verão. De fato, a alta relação entre 
carbono e nitrogênio das gramíneas forrageiras tropicais (DUBEUX JR et al., 2006), 
associado ao fato de muitos tecidos ficarem em posição vertical no pasto, tal como 
os colmos mortos, ou distantes da superfície do solo, tal como algumas folhas 
mortas ainda aderidas pela bainha foliar ao colmo vivo, podem limitar a 
mineralização dos tecidos mortos do pasto. 

Esses fatores resultam, durante a primavera e o verão, em um pasto 
constituído por resíduos vegetais mortos e de pior valor nutritivo oriundos da época 
de seca prévia, que ficam misturados com a rebrotação nova e de melhor valor 
nutritivo, característica da época das chuvas. Com isso, na época das águas, a 
estrutura do pasto não é totalmente renovada, pois ainda mantém os resíduos 
vegetais mais velhos da estação anterior (LUZ et al., 2014). 
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Para contornar esse problema, a roçada dos pastos que apresentam alta   
quantidade  de  massa de forragem, com alta percentagem de tecidos mortos no fim 
do  inverno, é prática comumente adotada pelos pecuaristas. Com a roçada, essa 
forragem é rapidamente eliminada, o que causa renovação de perfilhos no pasto a 
partir da primavera e, consequentemente, proporciona a formação de uma estrutura 
de pasto mais predisponente ao consumo e desempenho animal. 

Embora a roçada possa remover rapidamente a forragem de pior valor nutritivo, 
o que estimularia a formação de nova e melhor estrutura de pasto a partir da 
rebrotação, os possíveis problemas decorrentes dessa estratégia seriam: alto custo 
com mão de obra e combustível; possíveis danos à planta devido à remoção da 
parte aérea e às modificações drásticas na sua morfologia em curto tempo; alta 
quantidade de forragem na superfície do solo, normalmente com alta relação C/N, 
que poderia causar alta imobilização do nitrogênio e, com efeito, reduzir sua 
disponibilidade no solo; e o atraso na rebrotação do pasto em razão da quantidade 
de massa morta (palhada) sobre o solo e gemas basais, o que retardaria o 
aparecimento de perfilhos (SANTOS et al., 2015). 

Os efeitos da roçada em pastagens, embora muito utilizada na prática, ainda 
não foram devidamente avaliados via estudos científicos para comprovar suas 
vantagens e desvantagens sobre a perenidade e produtividade dos pastos tropicais. 

Este trabalho foi conduzido para caracterizar no início do verão a estrutura do 
pasto de Brachiaria  brizantha cv. Marandu após roçada no fim do inverno, 
comparando-o ao pasto  submetido apenas ao pastejo com ovinos em lotação 
contínua. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado de setembro de 2013 a janeiro de 2014 no Setor de 
Forragicultura da Faculdade de Medicina Veterinária, na Universidade Federal de 
Uberlândia, localizada em Uberlândia, MG (Lat. 18o30’ S e Long. 47o50’ W). O clima 
da região é tropical de altitude, com inverno ameno e seco e estação seca e 
chuvosa bem definida. Foi utilizada pastagem com Brachiaria brizantha cv. Marandu 
(capim-marandu), estabelecida em 2000. A pastagem já se encontrava dividida em 
seis piquetes de 800 m2 cada, além de mais dois piquetes reserva com mesma área. 

Durante o período experimental, a condição climática foi caracterizada, com os 
dados da estação metereológica distante cerca de 200 m da área experimental 
(Tabela 1). 

 
TABELA 1 Médias mensais de temperaturas médias diárias, radiação solar média, 

precipitação e evapotranspiração mensais durante setembro de 2013 a 
janeiro de 2014 

Temperatura média do ar (°C) 
Mês 

Média Mínima Máxima 

Radiação 
solar 

(Mj/dia) 

Precipitação 
pluvial (mm) 

Evapotranspiração 
(mm) 

Setembro 23,0 17,0 30,4 572,5 27,0 102,4 
Outubro 23,5 18,4 29,8 608,9 81,6 104,1 

Novembro 23,5 19,1 29 576,3 91,0 95,1 
Dezembro 23,1 19,5 28,8 566,9 229,4 90,7 

Janeiro 23,9 18,4 30,5 696,3 58,4 115,0 
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A análise química do solo, realizada no início do período experimental, na 
camada 0-10 cm, apresentou os seguintes resultados: pH em H2O: 6,0; P: 4,9 mg 
dm-3 (Mehlich-1); K: 139 mg dm-3; Ca2+: 5,0 cmolc dm-3; Mg2+: 2,9 cmolc dm-3; Al3+: 
0,0 cmolc dm-3 (KCl 1 mol L-1). As adubações: fosfatada (50 kg ha-1 de P2O5), 
nitrogenada (70 kg ha-1 de N) e potássica (50 kg ha-1 de K2O) ocorreram em janeiro 
de 2014.  

Os seis piquetes da área (unidades experimentais) ficaram diferidos, isto é, 
sem animais durante 79 dias, de 03/04/2013 até 20/06/2013. Posteriormente, os 
pastos diferidos foram utilizados para o pastejo por ovinos durante 90 dias, desde 
21/06/2013 até 19/09/2016. Após o término do período de pastejo no fim do inverno, 
observou-se que os pastos apresentavam altura média de 35 cm e massa de 
forragem de 7.200 kg ha-1 de matéria seca (MS), sendo essa massa de forragem 
constituída por 70 % de tecidos mortos. 

No dia 29/09/2013, três piquetes foram roçados com altura pós-corte de 8 cm, 
para eliminar a vegetação velha do pasto. Por outro lado, os outros três piquetes não 
foram roçados. Em 11/10/2013, com o início das chuvas da primavera, os piquetes 
cujos pastos não foram roçados começaram a ser manejados com altura média de 
25 cm, em lotação contínua com ovinos. Os piquetes cujos pastos foram roçados só 
começaram a ser utilizados, como mesmo manejo dos demais, a partir de 
08/11/2013, quando atingiram 25 cm de altura média. Todos os pastos foram 
manejados com o pastejo dos ovinos até janeiro de 2014.  

Em janeiro de 2014, todas as avaliações foram realizadas. Inicialmente, foram 
colhidas três amostras por piquete, com corte ao nível da superfície do solo de todos 
os perfilhos contidos no interior de um retângulo de 25 cm por 50 cm. Esses 
perfilhos foram levados para o laboratório, onde foram quantificados e classificados. 
Os perfilhos vivos com inflorescência foram classificados como reprodutivos; os 
vivos que não tinham a inflorescência foram denominados de vegetativos; e aqueles 
cujo colmo estava totalmente necrosado foram classificados como mortos. 
Posteriormente, os perfilhos vivos também foram classificados quanto à origem de 
desenvolvimento, em basilares e aéreos.  

Considerou-se perfilho basilar aquele oriundo de gemas basais, localizadas 
próximas e, ou, no nível da superfície do solo. Os perfilhos aéreos corresponderam 
àqueles sem conexão direta com o sistema radicular e com origem nos nós 
superiores do perfilho basilar. Os perfilhos vivos também foram classificados quanto 
ao nível de desfolhação, em três categorias: 1) sem desfolhação: sem sinal de 
desfolhação na lâmina foliar e com meristema apical; 2) com desfolhação: com 
desfolhação parcial ou total na lâmina foliar e com o meristema apical; 3) sem o 
meristema apical: não apresentava o meristema apical. 

Também foram colhidas três amostras por piquete, utilizando-se tesoura de 
poda, em locais em que as plantas estavam com altura de aproximadamente 50 cm. 
Nos locais da colheita, foi fixado um retângulo de 25 cm por 50 cm, rente à 
superfície do solo, colocando-se quatro hastes de vergalhão nos vértices. Outro 
retângulo com mesmas dimensões foi colocado na parte superior das hastes de 
vergalhão, desde o topo até a base do pasto, em intervalos de 10 cm. Uma pessoa 
mediu a altura do pasto com régua graduada e fixou o retângulo, enquanto outra 
pessoa colheu os seguintes estratos verticais do pasto: acima de 40 cm, de 40 a 30 
cm, de 30 a 20 cm, de 20 a 10 cm, e de 10 a 0 cm. Durante a colheita, procurou-se 
causar o mínimo distúrbio na estrutura natural do pasto. As amostras foram 
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acondicionadas em sacos plásticos identificados e, em seguida, levados para o 
laboratório. 

No laboratório, as amostras tiveram suas lâminas foliares vivas separadas. 
Posteriormente, uma pequena parte das extremidades destas lâminas foliares (ápice 
e base) foi cortada, 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, foi obtido a área foliar dos 
segmentos de lâminas foliares. Estes segmentos e as extremidades das lâminas 
foliares cortadas, foram colocados separadamente na estufa de ventilação forçada, a 
65°C, por 72 horas e, em seguida, pesados. Com esse s dados, foi calculada a área 
foliar específica (cm² g-1 de lâmina foliar), bem como a massa de lâmina foliar em 
cada estrato. O índice de área foliar (IAF) em cada estrato do pasto, assim como o 
IAF total, foi calculado pela multiplicação da massa de lâmina foliar pela área foliar 
específica em cada estrato. O IAF foi expresso em valores absolutos e relativos (%). 

Os outros componentes morfológicos (colmo vivo e tecidos mortos) também 
foram separados manualmente, colocados em saco de papel e levados para a estufa 
de secagem a 65°C durante 72 horas. Ao fim desse pe ríodo, as amostras foram 
pesadas. Com esses dados, foram calculadas as percentagens dos componentes 
morfológicos da planta em cada estrato. As densidades volumétricas dos 
componentes morfológicos do pasto, em g m-3 e em cada estrato, também foram 
calculadas pela divisão da massa de cada componente morfológico (em g m-2) por 
0,10 m (altura do estrato). 

Para cada característica, procedeu-se à análise de variância em delineamento 
inteiramente casualizado, em esquema de parcelas subdivididas. As parcelas 
corresponderam aos manejos da pastagem após o inverno (roçada do pasto e o  
manejo apenas com pastejo). As subparcelas consistiram nos cinco estratos 
verticais do pasto (0-10; 10-20; 20-30; 30-40; e > 40 cm). Quando ocorreram 
interações entre os fatores, procedeu-se à comparação dos níveis de um fator 
dentro dos níveis do outro fator, pelo teste de Tukey. As variáveis respostas 
relacionadas à caracterização dos perfilhos nos pastos foram analisadas e 
comparadas pelo teste F. Todas as análises foram realizadas ao nível de 
significância de até 5% de probabilidade de ocorrência do erro tipo I. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O capim-marandu roçado após o inverno apresentou menor número de perfilho 

no início do verão do que o pasto manejado apenas com o pastejo dos ovinos. 
Todavia, no pasto roçado todos os perfilhos foram de menor estágio de 
desenvolvimento (vegetativo), enquanto que no pasto apenas sob pastejo ocorreu 
participação de perfilhos mortos, bem como poucos perfilhos reprodutivos (Tabela 
2).  
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TABELA 2 Diversidade de perfilhos no início do verão em pastos de capim-
marandu manejados em lotação contínua com ovinos, submetidos 
apenas ao pastejo ou à roçada após o inverno 

Manejo da pastagem Perfilho 
Pastejo Roçada 

Número total m-² 1464 a 1107 b 
 Estádio de desenvolvimento 
Vegetativo (%) 57,2 b 100 a 
Reprodutivo (%) 1,5 a 0,0 b 
Morto (%) 41,3 a 0,0 b 
 Origem do desenvolvimento 
Basilar (%) 60,8 b 93,0 a 
Aéreo (%) 39,2 a 7,0 b 
 Nível de desfolhação 
Sem desfolhação (%) 8,7 b 84,8 a 
Com desfolhação (%) 64,2 a 15,2 b 
Sem meristema apical (%) 27,1 a 0,0 b 
Para cada característica, médias seguidas de mesma letra na linha não diferem pelo 
teste F (P>0,05). 
 

O menor número de perfilho no pasto roçado (Tabela 2) pode ser atribuído à  
quantidade de resíduo vegetal roçado sobre a base das plantas, que pode ter 
reduzido a incidência de luz nas gemas basais e, com isso, inibido o perfilhamento 
do pasto (SANTOS et al., 2015). 

A roçada promoveu renovação na população de perfilhos e, por isso, o pasto 
foi constituído apenas por perfilhos vegetativos (Tabela 2). A presença de perfilhos 
vegetativos e jovens pode aumentar a produção de forragem do pasto, porque esta 
categoria de perfilhos tem maior fluxo de tecidos (PAIVA et al., 2011). Além disso, 
perfilhos jovens (vegetativos) são de melhor valor nutritivo do que perfilhos mais 
velhos (reprodutivos e mortos) (SANTOS et al., 2010). Por outro lado, a  
percentagem de perfilho morto no pasto não roçado (41,3%), mesmo após 100 dias 
de pastejo a partir do início da primavera, prejudicou a estrutura do pasto, pois estes 
perfilhos ficaram entremeados aos perfilhos jovens, o que pode dificultar a 
seletividade dos animais em pastejo. 

A maior percentagem de perfilho morto no pasto manejado apenas sob pastejo 
(Tabela 2) ocorreu porque os perfilhos mais velhos oriundo do inverno não passaram 
pelo processo de decomposição e, assim, persistiram na pastagem até o início do 
verão.  

Houve menor percentual de perfilhos basilares e maior percentagem de 
perfilhos aéreos no pasto apenas sob pastejo, quando comparados àquele roçado 
(Tabela 2). Esse resultado pode ser explicado pela superior participação relativa de 
perfilhos sem meristema apical nos pastos apenas sob pastejo (Tabela 2). Com a 
eliminação do meristema apical, o efeito de dominância apical é eliminado, o que 
estimula o aparecimento de perfilhos laterais (aéreos) a partir das gemas localizadas 
nos nós superiores dos perfilhos basilares. 

No pasto roçado, ocorreu maior percentagem de perfilhos sem desfolhação, em 
relação ao pasto apenas sob pastejo. Padrão de resposta contrário foi verificado 
para o perfilhos com desfolhação (Tabela 2). Provavelmente, o menor tempo de 
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pastejo com ovinos a que o pasto roçado foi submetido (60 dias), em comparação ao 
pasto não roçado (90 dias de pastejo), justifica esses resultados. 

Das oito categorias de perfilhos avaliadas, todas foram encontradas no pasto 
não roçado e submetidos ao apenas pastejo. Já no pasto roçado cinco categorias de 
perfilhos foram quantificadas, o que a 63 % das categorias avaliadas. Desse modo, 
a roçada reduz a diversidade de perfilhos no pasto, contudo mantém o pasto com 
uma população de perfilhos mais jovens e uniformes, o que pode ser vantajoso. 

A modificação nas densidades populacionais de perfilhos (Tabela 2) resulta em 
alterações na estrutura vertical dos pastos. Realmente, em todos os estratos de  
altura dos pastos, a percentagem de folha viva foi maior no pasto roçado, em  
relação àquele manejado apenas com o pastejo. O mesmo padrão de resposta 
aconteceu para a percentagem de colmo vivo nos estratos basais dos pastos (até 30 
cm). Para o tecido morto, suas percentagens foram inferiores no pasto roçado, em 
comparação ao manejado apenas com o pastejo (Tabela 3). 

 
TABELA 3 Composição morfológica (%) do perfil vertical de pastos de capim-

marandu no início do verão, após terem sido submetidos apenas ao 
pastejo ou à roçada no fim do inverno 

Estratégia de manejo 
Pastejo Roçada Pastejo Roçada Pastejo Roçada 

Estrato 
(cm) 

Folha viva Colmo vivo Tecido morto 
0-10 4,3bB 11,8aD 18,8bA 55,3aA 76,9aA 32,9bA 

10-20 11,3bAB 32,9aC 14,8bA 60,8aA 73,9aA 6,4bB 
20-30 14,4bAB 49,9aC 14,3bA 48,4aAB 71,3aA 1,7bB 
30-40 29,1bA 80,0aB 17,8aA 19,6aA 60,3aA 0,4bB 
> 40 22,0bA 100aA 5,7aB 0,0aC 72,3aA 0,0bB 

Para cada característica, médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha 
e maiúscula na coluna, não diferem (P>0,05) pelo teste de Tukey. 
 

No pasto roçado, 60% do perfil vertical e superior (acima de 20 cm)  foi 
constituído predominantemente por folha viva, ao passo que no pasto sob pastejo 
nenhum estrato teve predominância de folha viva. Quanto ao tecido morto, a  
participação foi alta em todos os estratos do pasto apenas manejado com pastejo. 
Porém, no pasto roçado, a ocorrência de tecido morto se limitou à base da planta, 
preponderantemente nos 10 cm inferiores do pasto (Tabela 3). 

Como o perfilho vegetativo é uma categoria de perfilhos mais jovem e 
constituída por alta percentagem de folha viva (SANTOS et al., 2010), o fato do 
pasto roçado conter apenas essa categoria de perfilho (Tabela 2) foi o fator 
responsável pela sua melhor estrutura vertical, caracterizada por maior percentagem 
de folha viva nos estratos acima de 20 cm (Tabela 3). 

De outro modo, no pasto submetido apenas ao pastejo, ocorreram perfilhos 
reprodutivos e mortos (Tabela 2). O perfilho reprodutivo tem baixa participação 
relativa de folha viva e o perfilho morto é constituído apenas por tecidos senescentes 
(SANTOS et al., 2010). Esses fatos justificam a pior estrutura vertical do pasto 
manejado apenas sob pastejo, que apresentou alta percentagem de tecidos mortos 
em todos os estratos do pasto (Tabela 3).  

Em todos os estratos de altura, as densidades volumétricas de folha e colmo 
vivos foram maiores no pasto roçado, em relação àquele manejado apenas com o 
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pastejo. Para o tecido morto, sua densidade volumétrica foi inferior no pasto roçado, 
em comparação ao manejado apenas com o pastejo, com exceção do estrato de 0 a 
10 cm (Tabela 4). 
 
TABELA 4 Densidade volumétrica (g cm-3 de matéria seca) dos componentes 

morfológicos no perfil vertical de pastos de capim-marandu no início do 
verão, após terem sido submetidos apenas ao pastejo ou à roçada no 
fim do inverno 

Estratégia de manejo 
Pastejo Roçada Pastejo Roçada Pastejo Roçada 

Estrato 
(cm) 

Folha viva Colmo vivo Tecido morto 
0-10 54 Cb 328 Ba 228 Ab 1577 Aa 951 Aa 986 Aa 

10-20 144 Bb 713 ABa 184 Ab 1350 Aa 918 Aa 150 Bb 
20-30 229 Ab 948 ABa 225 Ab 965 Ba 1110 Aa 36 Cb 
30-40 187 ABb 1582 Aa 152 Bb 551 Ca 519 Ba 12 Cb 
> 40 94 BCb 468 Ba 24 Ca 0 Cb 304 Ba 0 Cb 

Para cada característica, médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha 
e maiúscula na coluna, não diferem (P>0,05) pelo teste de Tukey. 

 
No pasto roçado, os estratos de 10 a 40 cm apresentaram maior densidade 

volumétrica de folha viva, ao passo que no pasto sob pastejo os estratos de 20 a 40 
cm tiveram superior densidade volumétrica de folha viva. Quanto ao tecido morto, 
sua densidade volumétrica foi alta até 30 cm do pasto apenas sob pastejo. Porém, 
no pasto roçado, a densidade volumétrica de tecido morto foi maior apenas na 
porção mais basal da planta, de 0 a 10 cm (Tabela 4). 

As maiores densidades volumétricas de tecido morto e de colmo, bem como a 
inferior densidade volumétrica de folha viva nos estratos mais basais do pasto é 
padrão de resposta característica dos pastos tropicais. Na base da planta, ocorre 
maior sombreamento, o que faz com que as folhas e os perfilhos pequenos não 
recebam luz em quantidade suficiente para realizar uma taxa de fotossíntese 
superior à sua taxa respiratória. Com isso, a senescência foliar e a morte dos 
perfilhos pequenos são acentuados nos estratos basais do pasto, o que ocasiona 
maior densidade volumétrica de tecido morto nesse estrato (Tabela 4).  

Na base da planta, o colmo é mais espesso para sustentar o peso dos 
perfilhos. Por isso, os estratos basais do pasto apresentam maior densidade 
volumétrica de colmo vivo (Tabela 4). Já nos estratos intermediários do pasto ocorre 
maior densidade de folha viva, pois este órgão é disposto nos estratos do pasto 
onde ocorre maior incidência de luz, uma premissa para ocorrência de fotossíntese 
(TAIZ & ZEIGER, 2004). No estrato superior do pasto (> 40 cm), observou-se 
redução na densidade volumétrica de folha viva, em comparação aos estratos 
intermediários (Tabela 4), em razão das folhas vivas apresentarem-se mais 
dispersas no ápice do pasto. Em adição, no ápice do pasto, ocorrem folhas mais 
jovens, em que algumas ainda não alcançaram o comprimento final. Isso também 
contribui para a redução da  densidade volumétrica de folha viva no estrato superior 
do pasto (Tabela 4). 

Com relação ao índice de área foliar (IAF) expresso em valores absolutos, este 
foi maior em todos os estratos do pasto roçado, quando comparado ao pasto 
manejado sob pastejo. Por outro lado, quando analisado com base na participação 
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relativa (%) em cada estrato do pasto, o IAF foi maior no pasto roçado apenas no 
estrato de 30 a 40 cm, enquanto que no pasto sob pastejo o estrato de 20 a 30 cm 
apresentou maior IAF (Tabela 5). 

 
TABELA 5 Distribuição do índice de área foliar no perfil vertical de pastos de 

capim-marandu no início do verão, após terem sido submetidos 
apenas ao pastejo ou à roçada no fim do inverno. 

Valor absoluto Valor relativo (%) Estrato 
(cm) Roçada Pastejo Roçada Pastejo 
0-10 0,49 Ba 0,12 Bb 8,0 Ba 7,6 Ba 

10-20 1,07 ABa 0,33 ABb 17,7 ABa 20,4 ABa 
20-30 1,42 ABa 0,53 Ab 23,5 ABb 32,3 Aa 
30-40 2,37 Aa 0,43 Ab 39,2 Aa 26,5 Ab 
> 40 0,70Ba 0,22 ABb 11,6 Ba 13,2 Ba 
Total 6,05 a 1,63 b 100 100 

Para cada característica, médias seguidas de mesma letra, minúscula na 
linha e maiúscula na coluna, não diferem (P>0,05) pelo teste de Tukey. 

 
O maior IAF absoluto em todos os estratos do pasto roçado (Tabela 5) pode 

ser explicado pela presença apenas de perfilhos vegetativos nesse pasto. O perfilho 
vegetativo tem maior área foliar do que o perfilho reprodutivo. Este último esteve 
presente no pasto manejado apenas sob pastejo (Tabela 2), o que contribuiu para o 
inferior IAF, quando comparado ao pasto roçado. Ademais, no pasto apenas sob 
pastejo, ocorreram alta (41,3 %) porcentagem de perfilhos mortos (Tabela 2), os 
quais não contribuem para a formação do IAF do pasto, haja vista que o perfilho 
morto não possui folhas vivas.    

A roçada garantiu maior IAF do pasto, o que é vantajoso, o IAF caracteriza a 
cobertura do solo por folhas vivas, sendo importante para compreender a 
capacidade da planta em interceptar a radiação solar, uma premissa para a 
ocorrência de fotossíntese (LARA & PEDREIRA, 2011). Além disso, o IAF também 
permite inferência sobre o nível de sombreamento no interior do dossel, o que é 
determinante de processos como senescência e perfilhamento do pasto, ambos 
determinantes do acúmulo de forragem (SANTOS et al., 2011). 

O IAF expresso em percentagem foi menor no estrato basal (0 a 10 cm), bem 
como no estrato apical (maior que 40 cm) nos pastos roçado e apenas com pastejo. 
(Tabela 5). O baixo IAF na base das plantas é consequência do sombreamento mais 
intenso nesse estrato, o que causa a senescência das folhas basais. Além disso, na 
base das plantas ocorrem as folhas mais velhas, que completam o tempo de vida 
mais cedo, em relação às folhas superiores e mais jovens do pasto (SANTOS et al., 
2011). De outro modo, a inferior percentagem do IAF no estrato superior do pasto é 
consequência da baixa densidade volumétrica de lâmina foliar viva (Tabela 4), 
porque estas são mais esparsas no ápice da planta forrageira. 

Verificou-se que, no início de verão, isto é, após cerca de quatro meses do 
término do período seco, a estrutura do pasto manejado apenas com pastejo  
continuou a ser influenciada pela quantia de tecidos mortos oriundos do inverno 
precedente (Tabelas 3 e 4). Isso resulta em estrutura vertical de pasto limitante à 
seletividade do animal, na medida em que o tecido morto tem pior valor nutritivo do 
que a folha viva e são rejeitados pelos animais em pastejo (SANTOS et al., 2011). 
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De outro modo, os pastos roçados apresentaram estrutura adequada ao pastejo dos 
animais, porque foram constituídos por maiores percentagem (Tabela 3) e 
densidade volumétrica (Tabela 4) de folha viva, o que potencializa a profundidade do 
bocado, que por sua vez é determinante da taxa de ingestão de forragem 
(FONSECA et al., 2012). 

Os benefícios da roçada ainda precisam ser mais bem estudados, 
contrabalanceando-os com outros efeitos, alguns dos quais indesejáveis. Por 
exemplo, a roçada eleva o custo de manejo da pastagem com mão de obra e 
combustível; e resulta em alta quantidade de massa de forragem morta sobre a 
superfície do solo, normalmente com alta relação C/N, que poderia causar alta 
imobilização do nitrogênio e, com efeito, reduzir sua disponibilidade no solo. 
Ademais, a massa de forragem sobre a superfície do solo poderia sombrear as 
gemas basais, inibindo o perfilhamento do pasto, o que atrasaria a rebrotação na 
primavera e, assim, a utilização dos pastos. De fato, nesse trabalho, os pastos 
roçados alcançaram a altura adequada para o manejo em lotação contínua (25 cm) 
cerca de um mês após o início da utilização dos pastos que vinham sendo 
manejados apenas sob pastejo. 

 
CONCLUSÕES 

A roçada da Brachiaria brizantha cv. marandu no fim do inverno reduz a 
diversidade de perfilhos e mantém o pasto com uma população de perfilho 
vegetativo mais jovem no início do verão. 

Quando comparado ao pasto manejado apenas com pastejo, a roçada no fim 
do inverno aumenta o índice de área foliar, a percentagem e a densidade 
volumétrica de folha viva, mas reduz a percentagem e a densidade volumétrica de 
tecido morto nos estratos verticais da B. brizantha cv. marandu no início do verão. 

Os estratos basais do pasto de B. brizantha cv. marandu apresentam maiores 
percentagens e densidades volumétricas de colmo vivo e tecidos mortos, em 
comparação aos estratos superiores. Um padrão de resposta contrário ocorre com a 
folha viva.  
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