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RESUMO 

A avaliação da dinâmica do acúmulo de forragem permite compreender os efeitos 
das estratégias de desfolhação sobre o fluxo de tecidos e as características 
estruturais dos pastos diferidos. Dessa forma, objetivou-se compreender a maneira 
como a altura do pasto no início do período de diferimento influencia a dinâmica do 
acúmulo de forragem da Brachiaria brizantha cv. Marandu (capim-marandu). Este 
experimento foi conduzido de janeiro até junho de 2014, no setor de Forragicultura 
da Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia, MG. Foram avaliadas duas 
alturas de pasto (15 e 45 cm) no início do período de diferimento. Durante o período 
de diferimento, a dinâmica do acúmulo de forragem foi avaliada nos primeiros 45 
dias (início) e nos últimos 45 dias (fim) do período. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado, em esquemas de parcela subdividida, com três repetições. 
As taxas de crescimento de folha (TCF) e de colmo (TCC) foram maiores no início 
do que no fim do período de diferimento. As TCF e TCC foram maiores no pasto com 
altura inicial de 45 cm, em comparação ao diferido com 15 cm. A taxa de 
senescência foliar (TSF) foi maior no início do que no final do período de diferimento 
no pasto diferido com 45 cm. As taxas de acúmulo de folha (TAcF) e total (TAcT) 
foram maiores no início do que no final do período de diferimento. O pasto diferido 
com 45 cm apresentou maior TAcT do que aquele diferido com 15 cm. Durante os 
90 dias, o pasto diferido com 45 cm possuiu maiores crescimento total, senescência 
foliar, acúmulo de folha e percentagem de colmo no crescimento total, em relação 
àquele diferido com 15 cm. Assim, a redução da altura do capim-marandu no início 
do período de diferimento resultou em pasto com menor crescimento, porém com 
estrutura mais favorável ao pastejo do animal. Uma resposta contrária ocorreu no 
capim-marandu diferido mais alto. 
PALAVRAS-CHAVE:  Brachiaria brizantha, crescimento, pastejo diferido, 
senescência 
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HERBAGE ACCUMULATION OF DEFERRED MARANDU PALISADEGR ASS 
WITH VARIABLE HEIGHTS 

 
ABSTRACT 

The evaluation of herbage accumulation dynamics allows us to understand the 
effects of defoliation strategies on tissues flow and structural characteristics of 
deferred pastures. Thus, this study was conducted to understand how the sward 
height at beginning of deferment period influences the herbage accumulation 
dynamics of Brachiaria brizantha cv. Marandu (marandu palisadegrass). This 
experiment was conducted from January to June 2014, on the Forage Sector of 
Federal University of Uberlândia, Uberlândia, MG. Two sward heights (15 and 45 cm) 
at beginning of deferment period were evaluated. During deferment period, the 
herbage accumulation dynamics was evaluated in the first 45 days (beginning) and in 
the last 45 days (end) of period. The experimental design was completely 
randomized in a split plot scheme, with three replications. Growth rates of leaf (GRL) 
and stem (GRS) were higher at beginning than at end of deferment period. The GRL 
and GRS were higher in pasture with initial height of 45 cm, compared to deferred 
with 15 cm. The senescence rate (SR) was higher at beginning than at end of 
deferment period on pasture with 45 cm. The accumulation rates of leaf (ARL) and 
total (ART) were higher at beginning than at end of deferment period. Deferred 
pasture with 45 cm showed greater ART of that deferred with 15 cm. During the 90 
days, the deferred pasture with 45 cm possessed higher total growth, leaf 
senescence, leaf accumulation and concentration stem in total growth, in relation to 
that deferred to 15 cm. Thus, the reduction of marandu palisadegrass height at 
beginning of deferment period resulted in less pasture growth, but with structure 
more favorable to animal grazing. Any other response occurred at the highest 
deferred marandu palisadegrass.  
KEYWORDS:  Brachiaria brizantha, deferred grazing, growth, senescence 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
No período de inverno, é comum a escassez de forragem nos sistemas pastoris 

do Brasil. Assim, é preciso traçar estratégias de manejo que auxiliem na alimentação 
dos animais criados em pastagens e, dentre elas, podem-se citar: ensilagem, 
fenação, uso de capineira e o diferimento do uso da pastagem. Com a existência de 
tantas alternativas, o produtor pode escolher a que mais se adeque ao seu objetivo e 
sistema de produção. 

O diferimento do uso da pastagem é técnica utilizada para garantir produção de 
forragem para uso no período de seca (SHIO et al., 2011; TEIXEIRA et al., 2011). 
Para isso, retiram-se os animais de uma porcentagem calculada da área da 
pastagem; e a planta forrageira em crescimento livre produz forragem, que será 
consumida pelos animais em pastejo durante a época de maior escassez de 
forragem: o inverno nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil (SANTOS et al., 
2009). Entre algumas das vantagens dessa técnica, salienta-se o baixo custo e sua 
simplicidade operacional. 

Uma estratégia de manejo que o homem pode adotar quando pretende realizar 
o diferimento da pastagem é a escolha da planta forrageira adequada. Esta deve 
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apresentar características, como exemplo, menor altura natural, boa taxa de 
crescimento durante o outono e ausência de concentração de florescimento durante 
o período de diferimento (FONSECA & SANTOS, 2009). Nesse sentido, a Brachiaria 
brizantha cv. Marandu destaca-se como boa opção para o uso em pastagens 
diferidas (EUCLIDES et al., 2007), pois além de possuir essas características 
desejáveis, é bastante utilizada nas propriedades do Brasil. 

Para obter pasto diferido de boa qualidade, é preciso que, na medida do 
possível, o mesmo tenha alta porcentagem de folhas vivas e pouco material morto. 
Para chegar nesse resultado ou próximo dele, uma das estratégias que o homem 
pode adotar é a modificação da altura do pasto no início do diferimento (SOUSA et 
al., 2013; VILELA et al., 2012). Com isso, é esperado que a manutenção do pasto 
com menor altura antes do período de diferimento resulte em pasto diferido de 
melhor qualidade na época seca, em comparação a um pasto diferido com maior 
altura inicial (FONSECA & SANTOS, 2009). Com a menor altura inicial, espera-se 
que ocorra remoção de tecidos velhos do pasto, o que proporciona maior penetração 
da luz na base do dossel, fator que estimula o aparecimento e crescimento de novos 
perfilhos (SBRISSIA & DA SILVA, 2008). Estes perfilhos jovens podem ter menor 
taxa de senescência foliar e demoram mais para se desenvolver em perfilhos 
reprodutivos, o que contribui para um pasto diferido mais jovem e com potencial de 
ter maior acúmulo de forragem (PAIVA et al., 2011) durante o período de 
diferimento.  

Por outro lado, se o pasto inicia o período de diferimento com maior altura, terá 
seu crescimento a partir de perfilhos mais velhos, o que geraria menor crescimento 
(PAIVA et al., 2011). Além disso, o sombreamento será maior no interior do dossel e, 
com isso, ocorrerá menor fotossíntese das folhas mais velhas, que podem entrar em 
senescência (TAIZ & ZEIGER, 2004). Com o sombreamento, também ocorre o 
alongamento do colmo, para expor as novas folhas na parte superior do pasto, onde 
a luminosidade é maior (HODGSON, 1990). Esses processos podem gerar pasto 
com menor acúmulo de forragem durante o período de diferimento, bem como com 
pior estrutura e valor nutritivo na época de seca (FONSECA & SANTOS, 2009). 

Para compreender os efeitos da variação da altura do pasto no início do 
período de diferimento, o estudo da dinâmica do acúmulo de forragem é importante, 
porque concomitante ao crescimento, processo determinante da produção vegetal, 
ocorre o processo de senescência. Assim, o acúmulo de forragem em plantas 
forrageiras é resultante do balanço entre esses processos (HODGSON, 1990). 

Na pastagem diferida, é preciso aceitar maior senescência foliar, superior 
alongamento de colmo e menor crescimento do pasto, processos muitas vezes 
inerentes às condições de clima mais adversas ao desenvolvimento da planta 
forrageira no inverno. 

Sendo assim, esse estudo foi realizado para identificar as mudanças que a 
variação da altura inicial do pasto de capim-marandu promovem no acúmulo de 
forragem durante o período de diferimento. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido de janeiro a junho de 2014, em área de pastagem 

subdividida em seis piquetes, cada um com 800 m², e estabelecida no ano de 2000 
com Brachiaria brizantha Stapf. Cv. Marandu (capim-marandu), localizada na 
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Fazenda Experimental Capim-branco, pertencente à Universidade Federal de 
Uberlândia, em Uberlândia, Minas Gerais. As coordenadas geográficas aproximadas 
do local do experimento são 18o30’ de latitude sul e 47o50’ de longitude oeste de 
Greenwich, e sua altitude é de 863 m. 

A temperatura e precipitação média anual são de 22,3oC e 1.584 mm, 
respectivamente. O clima da região é tropical de altitude, com inverno ameno e seco 
e estação seca e chuvosa, de acordo com KÖPPEN (1948). As informações 
referentes às condições climáticas durante o período experimental foram 
monitoradas em estação meteorológica localizada a 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 janeiro a junho de 
2014 

Temperatura média do ar 
(°C) Mês 

Média Mínima Máxima 

Radiação 
solar 

(Mj/dia) 

Precipitação 
pluvial (mm) 

Evapotranspiração 
(mm) 

Janeiro 23,9 15,8 32,9 696,3 58,4 114,9 
Fevereiro 23,8 16,3 33,7 550,9 75,2 92,6 

Março 23,1 15,7 31,3 492,7 103,8 79,9 
Abril 22,4 13,3 31,3 498 67,6 80,2 
Maio 20,2 6,1 30,2 483,04 4,8 78,7 

Junho 20,15 9,8 29,9 426,7 0,6 71,2 
 
Antes da implantação do experimento também foram retiradas amostras de 

solo para análise do nível de fertilidade (Tabela 2). Com base nesses resultados, 
efetuaram-se as adubações fosfatada, nitrogenada e potássica, de acordo com as 
recomendações de CANTARUTTI et al. (1999) para um sistema de médio nível 
tecnológico. Em janeiro de 2014, foram aplicados 55 kg/ha de P2O5 (na forma de 
superfosfato simples) e 50 kg/ha de N (na forma de ureia). Outra aplicação de 70 
kg/ha de N ocorreu duas semanas antes do início do período de diferimento das 
pastagens.  

 
TABELA 2.  Características químicas do solo, na camada de 0 a 10 cm, dos 

piquetes da área experimental 

P meh1 K Ca2+ Mg2+ Al3+ 
H+
Al 

SB t T V m 
Piquete 

pH 
H2O 

mg/dm3 ------------------------- cmolc/dm3 ------------------------- -- % --- 
2 6,1 6,1 195 3,2 1,4 0 4,7 5,1 5,1 9,8 52 0 
3 6,2 4,4 266 3,3 1,7 0 3,8 5,7 5,7 9,5 60 0 
8 5,6 3,3 246 3,6 1,6 0 4,2 5,8 5,8 10 58 0 

10 6,0 3,0 250 2,9 1,5 0 3,4 5,0 5,0 8,4 60 0 
11 6,0 4,5 252 3,6 1,7 0 3,8 5,9 5,9 9,7 61 0 
13 5,9 3,3 312 4,3 1,8 0 3,4 6,9 6,9 10,3 67 0 

 
Desde o início de janeiro de 2014 até um mês antes do início do período de 

diferimento, que ocorreu em 15/03/2014, o capim-marandu foi mantido com altura 
média de 30 cm (SBRISSIA & DA SILVA, 2008). A manutenção das plantas na altura 
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preconizada (30 cm) ocorreu por meio do monitoramento semanal da altura dos 
pastos, utilizando régua graduada para medir a distância desde à superfície do solo 
até as folhas vivas localizadas no estrato mais apical do pasto. Quando a altura 
média do pasto esteve acima ou abaixo da preconizada, ovinos em recria foram 
colocados ou retirados nos piquetes, respectivamente, caracterizando um manejo 
em lotação contínua com taxa de lotação variável. 

Foram avaliados um pasto de capim-marandu baixo (15 cm) e outro alto (45 
cm) no início do período de diferimento. Para isso, a partir de fevereiro de 2014, três 
piquetes tiveram sua taxa de lotação aumentada a fim de que a altura média do 
pasto fosse reduzida e mantida em 15 cm até o início do período de diferimento. Por 
outro lado, nos outros três piquetes, o pasto ficou sem animais a partir de fevereiro 
até que a sua altura média alcançou 45 cm, momento a partir do qual ovinos foram 
colocados nos piquetes a fim de manter essa altura média. Como a área 
experimental foi pequena e apresentou cobertura do solo e relevo uniformes, foi 
adotado o delineamento inteiramente casualizado. 

No início do período de diferimento, foi determinada a densidade populacional 
de perfilhos vivos por meio da contagem de todos os perfilhos contidos no interior de 
um retângulo de 50 cm por 25 cm, realizando-se três contagens por piquete. Essa 
avaliação foi repetida aos 45 e 90 dias do período de diferimento e os perfilhos 
foram quantificados em vegetativos e reprodutivos. 

Durante o período de diferimento, a morfogênese dos perfilhos também foi 
avaliada em dois ciclos, sendo um nos primeiros 45 dias (início) e o outro nos 
últimos 45 dias (fim) do período de diferimento. Em cada ciclo de avaliação, 15 
perfilhos foram marcados nas unidades experimentais (piquetes) utilizando-se 
presilhas identificadas. Em cada ciclo, novo grupo de perfilhos foi selecionado para 
avaliação. Com o auxílio de uma régua graduada, foram efetuadas medições do 
comprimento das lâminas foliares e do colmo dos perfilhos marcados, uma vez por 
semana (RODRIGUES , 2014). 

Com o objetivo de expressar as taxas de crescimento e de senescência de 
lâminas foliares e colmos em kg ha-1dia-1 de matéria seca (Figura 1), foram gerados 
fatores de conversão. No último dia de cada período de avaliação, todos os perfilhos 
foram colhidos ao nível da superfície do solo, colocados em sacos plásticos 
identificados e levados ao laboratório. Os perfilhos tiveram os comprimentos das 
lâminas foliares e dos colmos medidos de forma similar àquela realizada no campo. 
Posteriormente, todas as lâminas foliares e os colmos foram separados 
manualmente, agrupados de acordo com o piquete de origem e levados à estufa a 
65°C por 72 horas. Após secagem, os componentes mor fológicos foram pesados e 
suas massas, divididas pelos seus respectivos comprimentos totais. Assim, foram 
obtidos os fatores de conversão, em mg mm-1, utilizados para transformar os valores 
das leituras realizadas durante a avaliação morfogênica, que foram expressas em 
mm perfilho-1.dia-1, para a unidade de mg perfilho -1dia-1. Com a multiplicação dos 
valores de crescimento e senescência de lâmina foliar e colmo, expressos em mg 
perfilho-1dia-1, pelo número de perfilho vivo (perfilho ha-1) em cada piquete, foi 
possível obter as seguintes taxas, em kg ha-1dia-1: 

- crescimento de folha: aumento diário da massa de lâmina foliar por unidade 
de área; 

- crescimento de colmo: aumento diário da massa de colmo por unidade de 
área; 
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- senescência de lâmina foliar: massa diária de lâmina foliar que senesceu por 
unidade de área; 

-acúmulo de lâmina foliar: diferença entre as taxas de crescimento e 
senescência de lâmina foliar; 

-acúmulo total: somatório das taxas de crescimento de colmo e de lâmina foliar, 
subtraídos da taxa de senescência foliar. 

 
Avaliação morfogênica

Crescimento e senescência 
expressos em:

mm perfilho-1 dia-1

x
Fatores de conversão

Expressos em:
mg mm-1

=
Crescimento e senescência 

expressos em:
mg perfilho-1 dia-1

x
Número de perfilhos

(perfilho ha-1)

=

Crescimento, senescência 
e acúmulo expressos em:

kg ha -1 dia -1

÷
1000000

(transformação de mg para kg)

DADOS APRESENTADOS 
NO TRABALHO

 
FIGURA 1 - Esquema representativo da forma como os dados foram utilizados para 

o cálculo das variáveis respostas apresentadas nesse trabalho.  
 
As variáveis respostas foram avaliadas em delineamento inteiramente 

casualizado, com esquema de parcela subdivida no tempo e três repetições. As 
alturas médias dos pastos (15 e 45 cm) corresponderam às parcelas. O início (1 a 
45 dias) e o fim (46 a 90 dias) do período de diferimento consistiram nas 
subparcelas. As características avaliadas também foram expressas em todo o 
período de diferimento pela multiplicação das taxas descritas anteriormente pelo 
número de dias do período de diferimento (90 dias); neste caso, apenas os efeitos 
da altura do pasto no início do período de diferimento foram avaliados. Para cada 
característica, foi realizada análise de variância e os efeitos dos fatores foram 
comparados pelo teste F. Todas as análises foram realizadas ao nível de 
significância de até 5 % de probabilidade para ocorrência do erro tipo I. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As taxas de crescimento de folha (TCF) e de colmo (TCC) foram maiores no 

início do que no fim do período de diferimento (Tabela 3). 
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TABELA 3.  Taxa de crescimento de folha e de colmo (kg ha-1dia-1 de MS) durante o 
período de diferimento do capim-marandu em função de seu manejo 
prévio com 15 ou 45 cm de altura 

Período de diferimento (dia) Altura pré-
diferimento (cm) Início Fim 

Média 

 Taxa de crescimento de folha 
15 54,8 aB (5,8) 6,3 bA (0,8) 30,6  
45 97,3 aA (9,9) 10,5 bA (2,9) 53,9 

Média 76,1 8,4  
 Taxa de crescimento de colmo 

15 7,9 (1,1) 0,8 (0,6) 4,3 B 
45 34 (7,2) 5,2 (1,1) 19,6 A 

Média 21 a                3 b  
Para cada característica, médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem 
(P>0,05) pelo teste F; valores entre parênteses correspondem ao erro-padrão da média. 
 

As taxas de crescimento de folha e de colmo foram maiores no início do que no 
fim do diferimento (Tabela 3), porque o clima foi mais favorável ao crescimento da 
planta no início do período de diferimento, época em que ocorreu maior precipitação 
pluvial e temperatura mais alta, em comparação do fim do período de diferimento 
(Tabela 1). 

Realmente, durante o período de diferimento, de março até junho de 2014, 
verificou-se que nos dois primeiros meses (início do período de diferimento) a 
temperatura média foi mais alta (14,5°C) em compara ção aos dois últimos meses do 
período de diferimento (7,9°C). Da mesma forma, a p recipitação pluvial também foi 
superior nos primeiros meses (171 mm), quando comparadas ao final do período de 
diferimento (5 mm) (Tabela 1). Quando a temperatura baixa, as enzimas podem ter 
sua atividade reduzida, inclusive as da fotossíntese; por isso o pasto assimila 
carbono e cresce de modo limitado. 

Além disso, com o pasto mais baixo no início do período de diferimento, ocorre 
maior incidência de luz na base das plantas, onde estão localizadas as gemas 
basais, o que estimula o perfilhamento (SOUSA et al., 2013). Isso também contribui 
para o maior crescimento do pasto diferido no início do período de diferimento. Já no 
fim do período de diferimento, ocorre maior sombreamento na base das plantas, 
devido ao estágio mais avançado de desenvolvimento do pasto, o que inibi o 
aparecimento de novos perfilhos, bem como pode causar a mortalidade dos perfilhos 
novos e de menor tamanho, fatores que diminuem o número de unidades de 
crescimento (perfilhos) do pasto. 

Com relação à altura do pasto, no início do período de diferimento, a TCF foi 
maior no pasto com altura inicial de 45 cm em comparação ao diferido com 15 cm. 
Porém, no fim do período de diferimento, a TCF não variou entre as alturas 
estudadas (Tabela 3). Provavelmente, devido ao menor índice de área foliar no início 
da rebrotação do pasto com 15 cm. Com isso, este pasto mais baixo interceptou 
menor quantidade de luz, o que pode ter comprometido a fotossíntese (LARA & 
PEDREIRA, 2011) e, consequentemente, o crescimento do capim-marandu. Por 
outro lado, padrão de resposta contrário ocorreu no pasto diferido com maior altura, 
que teve maior crescimento do que aquele diferido com 15 cm. Já no fim do período 
de diferimento, a TCF não variou entre as duas alturas de pasto avaliadas (Tabela 
3), possivelmente, porque o clima adverso neste período (Tabela 1) foi fator restritivo 
ao crescimento da planta, independente se o pasto estava baixo ou alto. 
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Tanto no início quanto no fim do período de diferimento, a TCC foi maior no 
pasto alto (45 cm), do que no baixo (15cm) (Tabela 3). No pasto com 45 cm, é 
provável que tenha ocorrido maior competição por luz no interior do dossel, o que 
desencadeou o aumento do alongamento de colmo para colocar as folhas jovens no 
estrato superior do pasto, que possui maior luminosidade. Essa é uma resposta 
morfológica da planta forrageira para escapar do sombreamento (HODGSON, 1990). 
Por outro lado, no pasto diferido mais baixo, a maior quantidade de luz no interior do 
dossel não gerou competição por luz entre os perfilhos, não ocorrendo à 
necessidade do alongamento do colmo. 

Além disso, o pasto diferido mais alto pode ter apresentado maior quantidade 
de perfilho reprodutivo do que aquele diferido com 15 cm. Isso pode ter influenciado 
no aumento da TCC, pois em perfilhos reprodutivos, além de cessar a emissão de 
novas folhas, ocorre alongamento do colmo, quando comparado aos vegetativos 
(SANTOS et al. 2010). 

A qualidade da planta forrageira é influenciada negativamente pelo 
alongamento do colmo, o que ocorre devido a maior lignificação do colmo do 
vegetal, a fim de sustentar o maior peso da planta. O crescimento do colmo também 
influencia negativamente o aproveitamento da forragem produzida, bem como o 
comportamento ingestivo e o consumo da forragem pelos animais (FONSECA et al., 
2012). Assim, o pasto que foi diferido com maior altura pode gerar essas 
consequências negativas sobre a produção animal. 

A taxa de senescência foliar (TSF) foi maior no início do que no final do período 
de diferimento naquele pasto diferido com 45 cm. Este pasto teve maior TSF no 
início diferimento do que aquele diferido com 15 cm. Não ocorreu diferença na TSF 
entre as alturas dos pastos no final do período de diferimento (Tabela 4). 

 

TABELA  4 . Taxa de senescência foliar (kg ha-1dia-1 de MS) durante o 
período de diferimento do capim-marandu em função de seu 
manejo prévio com 15 ou 45 cm de altura 

Período de diferimento (dia) Altura pré-
diferimento (cm) Início Fim 

Média 

15 40,7 aB (3,1) 25,2 aA (7,7) 33 
45 78 aA (10,9) 24,7 bA (3,5) 51,35 

Média 59,3 25  
 Para cada característica, médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não 
diferem (P>0,05) pelo teste F;valores entre parênteses correspondem ao erro-padrão da média. 

 
O maior sombreamento no interior do pasto diferido com 45 cm, em relação ao 

com 15 cm, resultou em maior taxa de senescência foliar no primeiro pasto (Tabela 
4). É provável que, no pasto alto, as folhas basais não receberam luz em quantidade 
suficiente para manter a fotossíntese em nível suficiente para se manterem vivas. 
Assim, essas folhas senesceram. Por outro lado, no pasto baixo, houve maior 
luminosidade nas folhas basais do dossel, que mantiveram a taxa de fotossíntese 
superior à sua taxa respiratório e, assim, as folhas se mantinham vivas por mais 
tempo (TAIZ & ZEIGER, 2004). 

A maior TSF no pasto de 45 cm que no de 15 cm no início do período de 
diferimento também pode estar relacionado à idade das folhas. O pasto diferido mais 
alto, apesar de ter maior crescimento de folha (Tabela 3), já possuía muitas folhas 
velhas, formadas previamente ao período de diferimento, o que também explicaria a 
maior senescência foliar deste pasto. De outro modo, no pasto diferido com 15 cm, 
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como ocorreu remoção de bastante folha durante seu rebaixamento prévio ao 
diferimento, remanesceu menos folhas velhas e mais folhas jovens no pasto, sendo 
muitas destas últimas formadas durante o início da rebrotação. Essas folhas mais 
jovens podem ter demorado mais para entrar em senescência. 

No fim do período de diferimento não houve diferença da TSF entre as alturas 
(Tabela 4). O clima adverso deste período foi fator preponderante, superando o fator 
da altura. Quando a planta não tem condições climáticas boas para crescer, como 
aconteceu no fim do período de diferimento, geralmente ela aumenta a duração de 
vida das folhas, para compensar o baixo aparecimento e alongamento foliar. Essa é 
uma maneira da planta não reduzir tanto o seu índice de área foliar e, 
consequentemente, não prejudicar a interceptação de luz e também para conservar 
nutrientes para épocas de escassez, como a seca (SBRISSIA, 2004). Com o 
aumento da duração de vida da folha, ocorre uma menor taxa de senescência foliar, 
um padrão de resposta observado no pasto diferido com 45 cm, que apresentou 
menor TSF no fim, em comparação ao início do período de diferimento (Tabela 4). 

No pasto diferido com 45 cm, a maior TSF no início do período de diferimento 
ocorreu em razão do clima ter sido mais favorável ao crescimento da planta (Tabela 
3), ou seja, o fluxo de tecidos aumentou no pasto. Em geral, quando uma planta 
cresce com taxas maiores, seus órgãos também morrem na mesma intensidade 
(SANTOS et al., 2013). Por outro lado, no fim do período de diferimento, o clima 
estava mais limitante ao crescimento da planta, que também manteve seus órgãos 
vivos por mais tempo. 

Na estação de inverno, as plantas são expostas à deficiência hídrica e às 
temperaturas mínimas baixas. Assim, o capim prioriza a manutenção das folhas 
mais novas por possuírem maior capacidade fotossintética e estarem dispostas nas 
camadas mais altas dos perfilhos, promovendo a senescência de folhas velhas, 
situadas na base dos perfilhos, como forma de ciclagem dos nutrientes destas 
lâminas foliares mais velhas para sustentação das necessidades nutricionais das 
folhas mais jovens. Esses mecanismos influenciam o desenvolvimento do pasto. 

A taxa de acúmulo de folha (TAcF) foi maior no início do que no final do 
período de diferimento, mas não teve resposta do fator altura. A taxa de acúmulo 
total (TAcT) apresentou maior valor no início do que no final do período de 
diferimento. O pasto diferido com 45 cm apresentou maior TAcT do aquele diferido 
com 15 cm (Tabela 5). 

 

TABELA 5.  Taxa de acúmulo de folha e total (kg ha-1dia-1 de MS) durante o período de 
diferimento do capim-marandu em função de seu manejo prévio com 15 ou 45 
cm de altura 

Período de diferimento (dia) Altura pré-diferimento (cm) 
Início Fim 

Média 

 Taxa de acúmulo de folha 
15 14 (3,5) -19 (7) -2,5 A 
45 19,3 (6,8) -14,2 (1,4) 2,5 A 

Média 16,6 a -16,6 b  
 Taxa de acúmulo total 

15 22 (4,4) -18,1 (7,1) 2,0 B 
45 53,3(13,2) -9 (0,25) 22,1 A 

Média 37,6 a -13,5 b  
 Para cada característica, médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não 
diferem (P>0,10) pelo teste t;valores entre parênteses correspondem ao erro-padrão da média. 
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Conforme ocorreu para as taxas de crescimento e de senescência, o acúmulo 
de forragem também foi menor no final do que no início do período de diferimento 
(Tabela 5), sendo até negativo, ou seja, os órgãos morreram em maior quantidade 
do que cresceram no fim do diferimento. Então, por mais que a planta tenha 
diminuído sua taxa de senescência (Tabela 4), esta redução não foi tão intensa a 
ponto de compensar a redução na taxa de crescimento (Tabela 3), o que resultou 
nas taxas negativas de acúmulo de forragem, sendo este um processo comum em 
épocas de seca na região Sudeste do Brasil (SANTOS et al., 2013).  

A taxa de acúmulo total (TAcT), que inclui o crescimento de folha mais de 
colmo, foi maior no pasto diferido com 45 cm em relação ao pasto com 15 cm, mas a 
taxa de acúmulo apenas de folha (TAcF) não variou entre os pastos baixo ou alto 
(Tabela 5). Isso indica que a diferença entre a TAcT dos pastos ocorreu por conta do 
fator colmo, sendo que o pasto alto produziu mais do que o baixo (Tabela 3). 
Realmente, no pasto diferido com 45 cm, para cada 1 kg de colmo, foi produzido 2,4 
kg de folha, enquanto que no pasto diferido com 15 cm, esse valor foi cerca de três 
vezes maior, isto é, para cada 1 kg de colmo, 7,5 kg de folha foram sintetizados. 

Durante todo o período de diferimento, de 90 dias, o pasto diferido com altura 
inicial de 45 cm possuiu maior crescimento total (folha mais colmo) do que o diferido 
com 15 cm. O mesmo padrão de resposta ocorreu para a senescência foliar, os 
acúmulos de folha e total e a percentagem de colmo no crescimento total. Contudo, 
a percentagem de folha no crescimento total foi menor no pasto diferido com 45 cm 
em relação àquele com 15 cm (Tabela 6). 
 

TABELA 6.  Características do acúmulo de forragem durante todo o 
período de diferimento (90 dias) do capim-marandu em 
função de seu manejo prévio com 15 ou 45 cm de 
altura  

Altura (cm) Característica 
15 45 

           CT 3137 b 6615 a 
F (%) 88 a 73 b 
C (%) 12 b 27 a 
SeF 2966 b 4622 a 
AcF -225 b 30 a 

           AcT 176 b b 1994 a 
CT: crescimento total (kg ha-1 de MS); F: percentagem de folha no CT; C: 
percentagem de colmo no CT; SeF: senescência foliar (kg ha-1 de MS); AcF: 
acúmulo foliar kg ha-1 de MS); AcT: acúmulo total (kg ha-1 de MS); Para cada 
característica, médias seguidas de mesma letra não diferem (P>0,05) pelo teste F. 

 
Se for considerada a dinâmica do acúmulo de forragem durante todo os 90 dias 

de período de diferimento, observou-se que a adoção de uma altura inicial superior 
(45 cm) resultou em maior produção de massa forragem, contudo esta foi constituída 
de mais colmo e menos folha. Um padrão de resposta contrário ocorreu no pasto 
que foi diferido mais baixo (15 m): menor produção de forragem, porém com maior 
percentagem de folha e menor de colmo (Tabela 6). Nesse sentido, a manutenção 
de pasto mais alto no início do período de diferimento poderia ser apropriado nas 
seguintes situações: quando o mesmo for utilizado por animais de menor exigência 
nutricional; quando o pasto for complementado com suplemento concentrado; ou 
ainda quando o período de utilização do pasto diferido, durante a entressafra, for 
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longo. Nas situações contrárias a essas, seria mais apropriado trabalhar com menor 
altura do pasto no início do período de diferimento. 

Durante o período das águas, o tecido morto pode ser considerado perda de 
forragem em pastagens, na medida em que os animais rejeitam esse componente 
morfológico. Contudo, em pastagens diferidas, o tecido morto, principalmente a 
lâmina foliar viva, pode ser melhor aproveitado pelos animais, não sendo, portanto, 
necessariamente uma fonte de perda de forragem. Por exemplo, no trabalho 
conduzido por SANTOS et al. (2011) em pastos diferidos de Brachiaria decumbens, 
a amostra de simulação de pastejo com bovinos apresentou aproximadamente 33% 
de tecidos mortos, indicando o consumo dessa fração pelos animais. Ademais, 
SANTOS et al. (2004) constataram que a concentração de carboidratos na fração 
"C" (indigestível) da lâmina foliar morta do pasto diferido de Brachiaria decumbens 
foi 40,8% menor, quando comparado ao colmo vivo e, assim, concluíram que a 
lâmina foliar morta possui potencial razoável como alimento energético para o 
animal durante o período de seca. 

 

CONCLUSÕES 
A maior altura da Brachiaria brizantha cv. Marandu no início do período de 

diferimento resulta em superior crescimento e senescência do pasto, contudo este 
apresenta maior percentagem de colmo e menor de folha. Um padrão de resposta 
contrário ocorre no pasto de B. brizantha cv. Marandu diferido mais baixo. 
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