A EFICIÊNCIA DO MANEJO DO CAPIM-MARANDU VOLTADA À PRODUÇÃO ANIMAL
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RESUMO: O manejo de pastejo do capim Marandu tem sido realizado de forma amadora e empírica, causando danos ao
meio ambiente e incalculáveis perdas econômicas. O conhecimento dos aspectos relacionados à interface
solo:planta:animal:meio em sistemas de produção em pastagens ganha enorme relevância quando se tem como objetivo
principal trabalhar dentro de princípios baseados no equilíbrio e racionalidade do uso dos recursos inerentes ao processo
produtivo. Dessa forma, o objetivo dessa revisão bibliográfica é expor algumas nuances que ajudem compreender o
processo produtivo, para que as interferências no mesmo sejam eficazes com o intuito de otimizar a produção animal.
Pôde-se observar que, o mais importante para a eficiência da produção animal é sempre colher a forragem no ponto certo,
conhecendo o quanto e quando o capim Marandu pode produzir através de seu dossel é possível por intermédio de práticas
de manejo adequadas planejar a produtividade e sustentabilidade do sistema e atingir metas.
PALAVRAS CHAVE: Altura do dossel; Capim Marandu; manejo de pastejo; produção animal; sistemas de pastejo.
EFFICIENCY OF GRAZING MANAGEMENT OF MARANDU GRASS TOWARDS ANIMAL PRODUCTION
ABSTRACT: Grazing managment of Marandu grass has been done in an emperic and amateur way, causing damage to
the enviroment and uncountable economics losses. The understanding of related aspects to soil-plant-animal-enviroment
interface in animal production from pasture gets an enormous relevance when one has as a main objective work within
principles based on balance and rationality use of enviromental resourses intrisinc to animal production process. Thus, the
objective of this review it is to glimpse to help the understanding of animal production from grass process, so that the
interferences be efficient to intend to optimize the animal production. It could be observed that the most important thing
towards animal production efficiency is always to collect the forrage at the right time, and knowing how much and when
Marandu grass can produce through its sward structure, so it is possible amid correct pasture managment to plan the
productivity and sustainability of the system and reach goals.
KEY WORDS: Grazing systems; Marandu; Pasture management; Sward height.
INTRODUÇÃO
A pecuária de corte é uma modalidade de
exploração econômica da terra cujos indicadores de
produtividade e lucratividade vem sendo caracterizados
como baixos e insatisfatórios, principalmente quando
comparados a outras modalidades de exploração econômica
da terra (CORSI, 1986; LUPINACCI, 2002; BARCELLOS
et al., 2003).
Para justificar a baixa competitividade da pecuária
em relação à agricultura tem sido apontado o uso
inapropriado da pastagem, realizado com base em
procedimentos empíricos e/ou carentes de embasamento de
conhecimentos técnicos científicos, resultando em baixa
produtividade e degradação da pastagem (ANDRADE,
2003).
Nesse contexto se encaixa o conceito de manejo
sustentável das pastagens, que visa a exploração racional
dos recursos existentes nos sistemas pastoris com o intuito
de otimizar a produção e a conservação do meio ambiente,

mas também o bem-estar animal e a saúde humana, além
de ser economicamente viável. Não obstante, o manejo do
pastejo é uma das principais estratégias para realização da
produção animal sustentável, desde que leve em
consideração a exploração racional dos processos de
crescimento, utilização e conversão de forragem,
respeitando os limites e as necessidades tanto de plantas
como de animais (GIACOMINI, 2007).
O Brasil possui aproximadamente 25% de sua área
territorial ocupada com pastagens, sendo que 20% dessa
área correspondem a pastagens degradadas de plantas do
gênero Brachiaria. Estima-se que as plantas desse gênero
ocupem em torno de 7,6 milhões de hectares somente no
Estado de São Paulo, e que aproximadamente 50% desse
total já se encontram em algum estádio de degradação
(FERREIRA et al., 1999; FNP, 2003).
Assim, vários trabalhos foram apresentados na
literatura relativo às forrageiras de clima tropical, com
destaque para as plantas do gênero Brachiaria sp., que
compõe a maior proporção da área de pastagens cultivadas

no Brasil (SOARES FILHO, 1994). Dentre as espécies,
vem crescendo o interesse pela Brachiaria brizantha
(Hochst ex A Rich) stapf. Cv. Marandu, o capim Marandu,
uma das espécies mais procuradas atualmente (ZIMMER et
al.,
1998).
Essa
preferência
é
conseqüência,
principalmente, de atributos como tolerância à baixa
fertilidade do solo, elevada produtividade quando
devidamente adubada e manejada e tolerância à cigarrinha
das pastagens. Embora diversos trabalhos discorram acerca
da caracterização dessa planta forrageira, inclusive em
relação ao valor nutritivo e desempenho animal, ainda
existe uma grande dificuldade no planejamento e definição
de estratégias de manejo de pastejo do capim Marandu, em
função da grande variabilidade e inconsistência dos
resultados obtidos nas diversas situações experimentais.
Neste sentido, o objetivo desta revisão é elucidar os
principais pontos relacionados à eficiência do manejo de
pastejo, baseado nas três etapas de produção (crescimento,
utilização e conversão). Além disso, a captação de energia
do meio e sua transformação em produto animal, com o
cruzamento de informações da utilização da interceptação
luminosa pelo dossel forrageiro, de forma a avaliar os
aspectos relacionados à produção de MS (quantidade e
qualidade), sua utilização (ciclos de pastejo).
O capim-Marandu
A Brachiaria brizantha (Hochst. Ex A. Rich) cv.
Marandu é tradicionalmente conhecida no Brasil como
capim-Marandu, mas possui diversas denominações
regionais como: brizantão, brizantha, braquiarão, capimocinde e Marandu (RENVOIZE et al., 1996). Para
facilidade de redação, o nome utilizado deste ponto em
diante será capim Marandu.
De acordo com Nunes et al. (1985), o capim
Marandu é um ecotipo da Brachiaria brizantha, originário
de regiões vulcânicas da África tropical, que durante
muitos anos foi cultivado no Brasil, na região do município
de Ibirarema, Estado de São Paulo. Em 1977 a Estação de
Pesquisas em Pastagens de Marandela – Zimbabwe, na
África, enviou amostras do material vegetal ao CNPGC –
Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, da
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária, situado no município de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul, onde passou a ser estudado
sob o código de acesso BRA-000591. No ano de 1979 o
CPAC – Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado,
também da EMBRAPA, situado no município de
Planaltina, Distrito Federal, recebeu parte do material para
estudo. No ano de 1984 houve o lançamento oficial da
planta forrageira, numa parceria entre o CPAC e o
CNPGC, servindo esta como mais uma alternativa
forrageira aos pecuaristas brasileiros (NUNES et al., 1985;
RENVOIZE et al., 1996).
O cultivar Marandu chamou a atenção dos técnicos
pelas suas características específicas como: plantas sempre
robustas, hábito de crescimento cespitoso, altura de 1,5 a
2,5 metros, colmos iniciais de crescimento prostrado, mas
com emissão de perfilhos predominantemente eretos. Seus
rizomas são muito curtos e encurvados. Os colmos
floríferos são eretos, com perfilhamento nos nós superiores,

levando à proliferação de inflorescências que atingem até
40 centímetros de comprimento, geralmente com 4 a 6
racemos. Suas lâminas foliares são largas e longas, glabras
na face superior, com pubescência na face inferior, e
bordos não cortantes. As bainhas são pilosas, enquanto os
entrenós apresentam pêlos na porção apical (NUNES et al.,
1985). Sua capacidade de adaptação às mais variadas
condições de ambiente (GHISI & PEDREIRA, 1987),
especialmente em sistemas de produção com reduzido
emprego de insumos, é a responsável por sua expansão e
expressividade (ANDRADE, 1994).
Segundo Santos Filho (1996), é uma das plantas
forrageiras mais utilizadas em todo o país, perfazendo mais
de 20% de todas as pastagens cultivadas (MACEDO,
1995).
Soares Filho (1994) mencionou que esse cultivar
adapta-se a condições de até 3.000 metros de altitude,
precipitação pluvial anual ao redor de 700 mm e cerca de 5
meses de seca no inverno. No entanto, não suporta solos
encharcados. É recomendado para áreas de média a boa
fertilidade, embora tolere acidez no solo.
Melhores resultados foram observados em solos
ondulados a fortemente ondulados e profundos. A
temperatura ótima para seu desenvolvimento está entre 30 e
35ºC, sendo a mínima de 15ºC, embora tolere bem geadas
(SKERMAN & RIVEROS, 1992). Apresenta reduzida
tolerância
ao
sombreamento,
desenvolvendo-se
abundantemente a sol pleno. O cultivar Marandu, em
especial, suporta bem o fogo (GHISI & PEDREIRA,
1987).
O capim Marandu apresenta elevado potencial de
produção de massa verde, sendo muito usado na
alimentação de ruminantes em geral e, ao contrário de
outras braquiárias, é bem aceito por eqüínos (SOARES
FILHO, 1994). Apesar de tolerante a condições adversas, é
extremamente responsivo a adubações, podendo ser
encontradas produções bastante elevadas de até 36
toneladas de massa seca por hectare por ano, segundo
relatos de GHISI & PEDREIRA (1987).
Sistema de produção
Por muito tempo aceitou-se literalmente a afirmativa
de que o produto animal, em um sistema produtivo, seria
uma função exclusiva da qualidade da forragem, do
potencial animal e de outros alimentos introduzidos no
sistema (MOTT, 1976). Assim é válida a afirmação de
Carvalho (1997) de que, nas últimas décadas as pesquisas
nacionais com animais em pastejo caracterizaram-se por
uma preocupação centrada no binômio taxa de lotação (ou
variável associada) /método de pastejo. Mas segundo Da
Silva & Sbrissia (2000) a utilização de pastagens não é tão
simples quanto aparenta. Plantas forrageiras, quando
consideradas dentro de um ambiente de pastagens,
integram um ecossistema dinâmico e complexo. Isso
porque existe uma interatividade muito grande entre
componentes distintos do sistema (solo, planta e animal),
todos inseridos dentro de um contexto climático. Dessa
maneira, perturbações naturais (pragas, doenças, seca,
chuva e etc.) ou manejo inadequado em qualquer um dos
componentes conduz, invariavelmente, a uma queda na

produção global do sistema e, inevitavelmente, na sua
rentabilidade.
Sistemas de produção animal em pastagens são
caracterizados por interações multifocais que impedem que
interferências pontuais (ações de manejo) em componentes
isolados, ou parte deles, resultem em alteração imediata e
eficaz em produtividade (DA SILVA & PEDREIRA,
1997). Assim, ações de manejo que visem alteração desse
equilíbrio tendo como meta o aumento em produtividade e
eficiências globais do sistema necessitam ser realizadas em
conjunto e de maneira integrada, conhecendo-se as relações
causa-efeito que ocorrem e regem o comportamento
orgânico do sistema de produção (DA SILVA &
SBRISSIA, 2000; SBRISSIA & DA SILVA, 2001).
Fundamentos para o manejo do pastejo
Os processos fundamentais em qualquer sistema
envolvendo produção de alimento são basicamente a
utilização da energia do sol e o suprimento de nutrientes a
partir do solo (ou via foliar, fertirrigação etc.) para o
crescimento das plantas e, conseqüentemente, obtenção do
processo de interesse econômico. Em sistema de produção
animal em pastagens, dois novos estágios são introduzidos
no processo: o consumo da forragem produzida pelos
animais e sua transformação em produto animal (carne,
leite, lã e etc.) (Figura 1).

Figura 1. Representação esquemática da produção animal
em pastagens (Adaptado de Hodgson, 1990).
Cada um desses estágios (crescimento, utilização e
conversão, respectivamente) possui sua própria eficiência
(Figura 2), conseqüência dos processos bioquímicos e
fisiológicos envolvidos em cada uma delas, a qual pode ser
influenciada pelo manejo. Essas eficiências precisam ser
compreendidas e consideradas para o entendimento
adequado do comportamento e funcionamento dos sistemas
de produção animal em pastagens (DA SILVA, 2006).

Figura 2. Eficiência das três principais etapas do processo
produtivo em sistemas de produção animal em pastagens de
clima temperado (Adaptado de Hodgson, 1990).

Os valores mostrados para eficiência de conversão estão
associados a novilhos em crescimento (eficiência de 0,07) e
bovinos em acabamento (eficiência de 0,05).
A eficiência pode variar segundo um fator de até
duas vezes para cada etapa. Interessantes observar que as
eficiências que as etapas 1 e 3 são menores que a etapa 2.
Crescimento
Por crescimento entende-se a captação da energia
luminosa proveniente do sol e sua fixação em tecidos
vegetais (produção de biomassa). À relação entre a energia
contida na forragem produzida (média anual) e aquela
captada a partir do sol para gerar a produção denomina-se
eficiência de crescimento. O principal processo fisiológico
associado a essa etapa do processo produtivo é a
fotossíntese, regida pela disponibilidade de luz,
temperatura, água e nutrientes. É a partir da fotossíntese
que a comunidade de plantas consegue fixar e dispor da
energia necessária para todos os demais processos
morfofisiológicos determinantes e condicionadores da
produção vegetal (perfilhamento, produção de tecidos da
parte aérea e raízes, acúmulo de reservas orgânicas etc.)
(DA SILVA & PEDREIRA, 1997). A média anual de
produção de matéria seca de uma pastagem manejada
intensivamente reflete (1) a média anual de radiação solar
incidente, (2) o equilíbrio da fotossíntese e perdas por
respiração e morte de tecidos e (3) a distribuição variável
de assimilados acima e abaixo do nível do solo na planta
forrageira (LEAFE et al., 1974).
A eficiência de crescimento (fixação da luz
incidente) é normalmente baixa (2 a 8%), conseqüência da
falta de controle sobre fatores como intensidade e
qualidade da luz incidente, temperatura e precipitação
(Figura 2). Assim, práticas de manejo do sistema baseadas
na interferência e manipulação da etapa de crescimento
são, na maioria das vezes, pouco eficazes, com resultados
incertos e de magnitude e duração não previsível (DA
SILVA, 2003).
A produção e a colheita eficientes de qualquer
cultura, como milho, soja, cana-de-açúcar, laranja etc.,
requer conhecimento acerca do ciclo e do crescimento das
plantas, para que as operações envolvendo tratos culturais e
de colheita possam ser realizadas no momento correto e de
maneira a propiciar o maior rendimento e produtividade
possível. Para plantas forrageiras e pastagens, essa lógica
de raciocínio é a mesma, o que faz com que o
conhecimento sobre os padrões de crescimento e
desenvolvimento dessas plantas seja ponto de partida para
que estratégias de manejo e de colheita possam ser
implementadas. As plantas forrageiras acumulam forragem
de maneira diferenciada ao longo do seu ciclo de
crescimento, ora priorizando a produção de novas folhas e
tecidos, ora priorizando a produção de colmos e
inflorescências (colmos/talos e sementes). Esses diferentes
padrões de crescimento têm implicações importantes sobre
a produção de forragem, seu valor nutritivo, consumo e
eficiência de colheita pelo animal, e precisam ser
compreendidos para que práticas de manejo eficientes
possam ser planejadas e utilizadas (DA SILVA, 2009).

O acúmulo de forragem durante o período de
crescimento e rebrotação das plantas após pastejo é
determinante da quantidade e qualidade da massa
produzida. Logo após o pastejo e a saída dos animais dos
piquetes, o pasto começa a rebrotar com o objetivo de
refazer sua área foliar, interceptar luz e crescer novamente
(Figura 3), acumulando nova quantidade de forragem para
ser utilizada no pastejo seguinte (DA SILVA, 2009).
No início são produzidas principalmente folhas,
sendo o acúmulo de colmos (talos) e material morto muito
pequeno. Nessa fase, a prioridade da planta é refazer sua
área foliar com o objetivo de maximizar a interceptação da
luz incidente (luz do sol) por meio do componente mais
eficiente que possui – as folhas. Pelo fato de o pasto
encontrar-se “aberto” após pastejo, praticamente não há
competição por luz e a planta prioriza a produção de folhas.
Esse processo é mantido dessa maneira até que a
massa de forragem aumente e as folhas comecem a se
sobrepor e sombrear umas as outras, especialmente aquelas
posicionadas mais perto do solo. Nesse momento, ocorre
uma inversão de prioridades no pasto, e as plantas, em
resposta à competição por luz, começam colocar folhas
novas em condições de plena luz sempre na parte de cima
do pasto. Para que isso seja possível, a planta inicia um
processo intenso de alongamento de colmos, fazendo com
que as folhas novas, que surgem no cartucho de folhas,
sejam posicionadas acima das outras mais velhas. Quando
isso acontece, as novas folhas produzidas são menores que
aquelas mais velhas, posicionadas próximo do solo, que
iniciam um processo de morte e decomposição, causando
redução do acúmulo de folhas e aumento do acúmulo de
colmos e de material morto. Nesse estágio, a altura e a
massa de forragem dos pastos aumentam rapidamente,
porém a massa de forragem disponível ao animal para
colheita começa a apresentar proporções cada vez menores
de folhas e maiores de colmo e materiais mortos, à medida
que o período de rebrotação aumenta, ou seja, o intervalo
de pastejo é prolongado, como ilustra a Figura 3.

Figura 3. Evolução da área foliar e interceptação de luz em
pastos durante a rebrotação (Fonte: DA SILVA, 2009).
Conversão
A conversão corresponde à transformação da
energia contida na forragem consumida em tecidos e
produtos de origem animal. À relação entre a energia
contida no produto animal e aquela na forragem consumida
denomina-se eficiência de conversão. A eficiência de
conversão também é baixa (Figura 2), razão de sua

dependência de atributos relacionados com o mérito
genético do animal e processos fisiológicos que ocorrem no
interior de seu organismo, o que pressupõe cuidados sobre
o tipo e natureza de intervenções passíveis de serem
realizadas uma vez que o controle é limitado sobre a
maioria dos processos associados.
De acordo com Mertens (1994), o desempenho
animal é função do consumo de nutrientes digestíveis e
metabolizáveis, uma vez que cerca de 60 a 90% das
variações em desempenho são explicadas pelas variações
correspondentes em consumo e apenas 10 a 40% pelas
variações
correspondentes
em
digestibilidade
(SARMENTO, 2003). Nesta etapa ocorrem os processos
relacionados com o metabolismo animal (reações de
catabolismo e anabolismo), onde aspectos relativos ao
valor nutritivo da forragem (concentração e balanço dos
nutrientes), qualidade do processo digestivo, síntese de
tecidos (músculo, gordura e ossos) e produtos (lã e leite)
adquirem destaque (SBRISSIA & DA SILVA, 2001).
Nessa última etapa dos processos de produção
animal em pastejo a dinâmica dos mecanismos
homeostáticos segue padrões semelhantes àqueles descritos
para as etapas anteriores, ou seja, uma alta conversão
(gerando alto desempenho) está diretamente associada com
um alto consumo de matéria seca que, por sua vez, é o
resultado direto de uma oferta generosa (alta) de forragem.
No entanto, como visto, altas ofertas implicam em baixa
eficiência de utilização de forragem acumulada, com altas
perdas de material por senescência e morte. A recíproca de
tal dinâmica também é verdadeira, ou seja, baixa conversão
alimentar (menor desempenho) é o resultado de baixas
ofertas (taxas de crescimento menores) que, no entanto,
estão associadas com maior eficiência de utilização da
forragem acumulada e menor perda de tecido vegetal por
senescência e morte (SBRISSIA & DA SILVA, 2001).
O desempenho de animais individuais é otimizado
conforme se aumenta o consumo de determinado alimento
(embora sem taxas decrescentes), até um limite
determinado geneticamente. A eficiência de conversão dos
nutrientes ingeridos em produto animal (kg de produto/kg
de alimento) aumenta porque a proporção do total de
nutrientes ingeridos requerida para manter as funções vitais
diminui progressivamente conforme o consumo total
aumenta. Dessa forma, animais com alto potencial de
produção possuem alta capacidade de ingestão de matéria
seca e uma eficiência de conversão maior que animais de
menor potencial para uma dada circunstância.
Além disso, a eficiência com que os nutrientes
digeridos são utilizados para mantença ou produção
aumentará com o aumento da digestibilidade da forragem
(ou concentração dos nutrientes metabolizáveis), de tal
maneira que quanto maior o consumo e maior o valor
nutritivo da forragem, maior a conversão em produto
animal. Entretanto, a eficiência digestiva de animais
ruminantes tende a declinar conforme a quantidade de um
determinado alimento aumenta, ocorrendo, dessa maneira,
um progressivo aumento no custo de alimentação para
incrementos sucessivos de produção (HODGSON, 1990)

Utilização
A utilização é a etapa correspondente à colheita da
forragem produzida, propiciando a ingestão de alimento
pelos animais em pastejo. A sua eficiência é o resultado da
relação entre a quantidade de energia contida na forragem
consumida e a energia contida na forragem produzida
(SBRISSIA & DA SILVA, 2001).
Conforme Hodgson (1990) reportou que dentre os
três processos mencionados (crescimento, utilização e
conversão), o de utilização é o que apresenta a maior
eficiência relativa no uso da energia (Figura 2) que entra
nessa fase do processo de produção. Essa eficiência é
superior cerca de 20 vezes (40 a 80%) em relação à
conversão e ao crescimento. Além disso, é a etapa que pode
sofrer maior manipulação pelo homem, e essa manipulação
é feita por meio do manejo do pastejo. O planejamento e a
implementação
dessas
práticas
necessitam
de
conhecimento aprofundado acerca das relações entre
plantas e animais e de suas respostas a regimes de
desfolhação, informações essas essenciais para a
idealização de estratégias de pastejo bem sucedidas (DA
SILVA; CORSI, 2003).
A eficiência na utilização da forragem produzida em
sistemas de produção animal em pastagens pode ser
definida como a proporção da produção de forragem que é
removida pelos animais em pastejo antes que esta entre em
processo de senescência, sendo, portanto, dependente da
proporção do comprimento da folha que escapa à
desfolhação e senesce (LEMAIRE & CHAPMAN, 1996).
Toda vez que se busca a máxima eficiência de
utilização da produção vegetal (densidade de lotação
elevada) incorre-se numa retração da eficiência de
conversão alimentar e, conseqüentemente, no desempenho
individual dos animais. Tal fato é conseqüência de redução
da oferta de forragem e da oportunidade de seleção durante
o pastejo, resultando em menor quantidade de material
ingerido com menor valor nutritivo (HODGSON, 1990;
BRISKE, 1996). O inverso também acontece, ou seja, ao
buscar o máximo desempenho animal individual
(densidade de lotação baixa), é promovido um aumento nas
sobras de forragem e, com isso, nas perdas de material por
senescência (HODGSON, 1990).
Segundo Hodgson (1981) relatou que o consumo de
forragem é maximizado quando a oferta é de 3 a 4 vezes a
capacidade de ingestão do ruminante. Assim, um consumo
voluntário de 2,5% do peso vivo do animal ocorre sob
condições de oferta diária de forragem da ordem de 7,5 a
10% do peso vivo animal.
Por sua vez, Leafe & Parsons (1983) mencionaram
que na prática a eficiência de colheita de pastagens de
gramíneas acaba sendo esquecida em função da constante
busca por altos valores de desempenho animal resultando,
na maioria das vezes, numa baixa produção animal por
hectare e um excesso de perda de forragem por
senescência.
Conforme Gomide & Gomide (1999) afirmaram a
utilização eficiente da forragem produzida depende da
adoção de densidade de lotação compatível com a
capacidade de suporte da pastagem e com o desempenho

animal esperado.
Dessa forma, a utilização é determinante da
produtividade em sistemas de produção animal em
pastagens e pode ser ajustada por meio de alterações na
freqüência e intensidade de desfolhação durante o processo
de pastejo. A freqüência e intensidade de pastejo, por sua
vez, influenciam a forma com que o pasto é apresentado ao
animal, sua maturidade, taxa de lotação a ser empregada,
pressão de pastejo e desempenho animal. A manipulação
dessas variáveis denomina-se manejo do pastejo
(ANDRADE, 2003).
Manejo do pastejo
O manejo do pastejo deve ser encarado como a
maneira mais efetiva de se criar e manipular estruturas de
pasto com o objetivo de otimizar os processos de
crescimento da planta forrageira e de busca e apreensão de
forragem pelo animal em pastejo (CARVALHO et al.,
2001).
Num ambiente caracterizado pelo antagonismo em
se manter área foliar suficiente para assegurar interceptação
eficaz da luz incidente e colher a forragem produzida da
forma mais eficiente e com o melhor valor nutritivo
possível, reduzindo perdas por senescência, encerra-se o
grande e maior conflito da produção animal em pastagens:
encontrar o balanço ótimo entre os requerimentos
concorrentes de plantas e animais (SARMENTO, 2003).
A dinâmica da desfolhação de plantas forrageiras
está sujeita a interações de diversas naturezas, cabendo ao
manejador do sistema equacionar todas essas interações e
elaborar uma estratégia de desfolhação condizente com a
planta forrageira sendo explorada e com as metas de
produtividade almejadas (GONÇALVES, 2002). Essa
estratégia de manejo do pastejo assume maior importância
quando considerada a afirmação de Hodgson et al. (1981)
de que mudanças mais significativas ocorrem dentro da
relação de aproveitamento da forragem (produzido x
colhido x senescido) que se interrelacionam dentro da
produção total da mesma sob diferentes condições de
intensidade e freqüência de desfolhação (GONÇALVES,
2002).
Segundo Mcmeekan (1956), para a obtenção de uma
alta produção animal em pastagens três condições básicas
devem ser atendidas: (a) produção de uma grande
quantidade de forragem de bom valor nutritivo, (b) grande
proporção da forragem produzida deve ser colhida pelos
animais, e (c) elevada eficiência de conversão dos animais,
ou seja, deve haver um equilíbrio harmônico entre as três
fases do processo de produção: crescimento, utilização e
conversão (HODGSON, 1990).
Nesse cenário, o manejo do pastejo desponta como
alternativa lógica e ponto de partida para qualquer
intervenção no sistema, sempre, antes que outro tipo de
intervenção possa ser considerado. Esse fato, contudo, não
significa que práticas como adubação e correção do solo e
irrigação não sejam desejáveis. Muito pelo contrário,
significa apenas que, em uma escala de prioridades, o
essencial seria colher sempre muito bem a forragem
produzida antes de se pensar em aumentar a produção ou

até mesmo investir em genética e melhoramento animal
(DA SILVA & CORSI, 2003).
Dessa forma, a utilização torna-se o ponto central de
discussão como principal fator a ser considerado no manejo
do pastejo. Ser eficiente requer o entendimento das interrelações entre as características da pastagem e o processo
de colheita do pasto, assim como o efeito que as mesmas
exercem sobre a estrutura do dossel forrageiro e, de forma
cíclica, sobre o próprio comportamento dos animais em
pastejo. Na verdade, o manejador deve estar sempre,
preparado para equilibrar ineficiências visando alcançar um
balanço ótimo entre crescimento, utilização e conversão
(SBRISSIA & DA SILVA, 2001). Como conseqüência,
não existe um modelo específico de sistema de produção a
ser adotado para condições particulares, mas sim a
necessidade de conhecer os fatores de produção existentes
na base física disponível e combiná-los da melhor forma
possível, buscando a solução ótima para a realidade
existente (DA SILVA & SBRISSIA, 2000).
Controle da altura do dossel forrageiro como estratégia
de manejo do pastejo
O conhecimento da reação da comunidade de
plantas à desfolhação é básico para se conceber uma
estratégia de manejo que propicie a maximização da
produtividade de forragem com elevado valor nutritivo e
que permita o ajuste de seu crescimento às necessidades
dos animais sem comprometer a perenidade da pastagem
(RODRIGUES & RODRIGUES, 1987). Informações nesse
sentido só podem ser geradas se características estruturais
do dossel forrageiro forem controladas com o objetivo de
se manter um balanço entre altos valores de eficiência de
utilização e de desempenho animal (BAKER, 1988). Dessa
forma, o controle de características do dossel torna-se uma
estratégia interessante para se trabalhar uma vez que: (1)
permite que um balanço aceitável entre os processos de
produção, senescência e consumo de forragem seja
encontrado (BAKER, 1988), (2) responde às variações em
propriedades químicas e físicas do solo, clima,
características genéticas da planta, população de animais,
doses de fertilizantes e suplementos utilizados, e estratégia
de manejo determinada por esses recursos (HODGSON,
1985), (3) definem respostas consistentes da população de
plantas à desfolhação (DAVIS, 1988 E GRANT, 1996;
CITADOS POR ILLIUS & HODGSON, 1996), (4) tem um
impacto direto sobre o comportamento ingestivo dos
animais, principalmente na quantidade de forragem
apreendida por bocado, o componente do comportamento
ingestivo mais sensível a variações em condições
estruturais do dossel forrageiro (HODGSON, 1985), e (5)
permite o entendimento dos efeitos das variações em
condições estruturais do dossel sobre as respostas das
plantas e desempenho animal (HODGSON, 1985).
Portanto, estratégias de manejo do pastejo baseadas
no controle e manipulação de características estruturais do
dossel oferecem informações objetivas e lógicas para
comparações de uma grande quantidade de estudos
envolvendo espécies animais, genótipos de plantas
forrageiras e estratégias de adubação (HODGSON, 1985).

Isto resulta em um entendimento da ecologia do pastejo em
escala global e estendendo-o para a utilização no
planejamento e no manejo das pastagens (ILLIUS &
HODGSON, 1996).
Dentre as características estruturais do dossel, a
altura é a que apresenta relação mais consistente com as
respostas de plantas e animais quando comparada a
características como massa de forragem, massa de folhas e
índice de área foliar (HODGSON, 1990). Isso ocorre por
essa característica possuir maior relação com respostas de
produção de forragem durante todo o ano e, em qualquer
condição climática, possuir grande impacto sobre o
comportamento ingestivo dos animais (HODGSON &
MAXWELL, 1981), além de ser a característica mais
importante na determinação da habilidade competitiva das
plantas pela luz (HAYNES, 1980).
Conforme Maxwell & Treacher (1987) reportaram
que quando uma determinada altura de dossel foi utilizada
como referencial de manejo do pastejo, respostas similares
em desempenho de ovinos foram obtidas em amplitudes
bastante variáveis de taxas de lotação e níveis de
fertilização. Provavelmente essa característica esteja
altamente relacionada com o desempenho animal pelo fato
de o consumo por bocado ser bastante sensível às variações
em condições de dossel e, particularmente, variações em
altura (HODGSON, 1990).
Em decorrência da complexa interação entre os
processos envolvendo o acúmulo de forragem e sua
utilização em sistemas de lotação contínua, um critério
como a altura do dossel pode ser um meio capaz de
relacionar adequadamente o crescimento corrente do pasto
com sua utilização e, conseqüentemente, com a estrutura do
dossel e as respostas em consumo e desempenho animal
(MAXWELL & TREACHER, 1987). Nesse cenário, o
controle do pastejo seria definido com base em metas de
altura do dossel específicas aos objetivos do sistema de
produção idealizado (HODGSON & MAXWELL, 1981).
Variações em estratégias de manejo do pastejo têm
pouco impacto sobre a quantidade de forragem produzida.
A razão para isso está relacionada com a plasticidade de
crescimento e desenvolvimento das gramíneas de clima
temperado mais produtivas, resultando da flexibilidade
substancial na morfologia das plantas, comportamento do
perfilhamento e dinâmica do acúmulo de massa seca, que
podem gerar respostas compensatórias e manter a
estabilidade da produção em uma amplitude considerável
de condições de pasto (HODGSON & DA SILVA, 2002).
Resultados de medições recentes relativas à
dinâmica do acúmulo de forragem, composição
botânico/morfológica,
interceptação
luminosa,
compensação
tamanho/densidade
populacional
de
perfilhos, carboidratos de reserva e perfilhamento em
cultivares de Cynodon mostraram grande similaridade do
comportamento de características morfogênicas e
estruturais de gramíneas de clima tropical com aquelas de
clima temperado (CARVALHO et al., 2000a, 2000b, 2001a
e 2001b; FAGUNDES et al., 1999a, 1999b e 2001; PINTO
et al., 2001; SBRISSIA et al., 2001 e 2003). Isso evidência
que gramíneas de clima tropical também possuem alta
capacidade adaptativa ao pastejo, apresentando efetiva

plasticidade fenotípica do mesmo modo que gramíneas de
clima temperado (HODGSON & DA SILVA, 2002).
Portanto, assim como o azevém perene possui uma faixa
flexível para otimizar a produção líquida de forragem entre
3 a 9 cm de altura (HODGSON & DA SILVA, 2002), para
cultivares de Capim-Marandu, de uma forma geral, os
resultados demonstraram uma amplitude ótima de
condições de pasto para produção de forragem variando de
20 a 40 cm (ANDRADE, 2003; SBRISSIA, 2004).
A plasticidade fenotípica é um mecanismo
adaptativo das plantas forrageiras que as permite tolerar
grandes variações em estratégias de desfolhação sem que
para isso ocorra redução em produção de forragem. Dessa
maneira, as estratégias de manejo do pastejo devem
explorar e utilizar esse recurso adaptativo de tal modo a
estabelecer amplitudes ótimas de manejo para as espécies
forrageiras de interesse. Combinações variáveis de
freqüência e intensidade de desfolhação resultam em
alterações nos processos morfogênicos que, por sua vez,
modificam as características estruturais do dossel, como o
IAF, e todo o processo de utilização da energia luminosa,
resultando em variações na produção de forragem e no
desempenho animal. A altura do dossel pode ser usada
como um parâmetro-guia para a definição de relações entre
estrutura do dossel e os processos de interceptação
luminosa e seu efeito sobre as taxas de acúmulo de
forragem, permitindo determinar faixas de manejo do
pastejo adequadas para as diferentes espécies forrageiras
(MOLAN, 2004).
Foram realizadas recentemente experimentações
com o objetivo de compreender as respostas funcionais de
plantas e animais ao pastejo (forma pela qual a condição
em que o pasto é mantido interfere na produção de
forragem e desempenho animal). Estas foram baseadas no
controle estrito de condições do dossel forrageiro, as quais
foram utilizadas como referencial de manipulação e manejo
dos pastos visando promover e facilitar o entendimento e a
utilização dos resultados gerados. Em uma primeira série
de experimentos, pastos de capim-Marandu foram
submetidos a regimes de lotação contínua e mantidos
consistentemente a 10, 20, 30 e 40 cm de altura (do
horizonte de folhas) por meio de ajustes freqüentes em taxa
de lotação durante 13 meses (LUPINACCI, 2002;
GONÇALVES, 2002; ANDRADE, 2003; SARMENTO,
2003; MOLAN, 2004 e SBRISSIA, 2004). De uma forma
geral, os resultados demonstraram uma amplitude ótima de
condições de pasto para produção de forragem variando de
20 a 40 cm (ANDRADE, 2003; SBRISSIA, 2004). Pastos
mantidos a 10 cm apresentaram um aumento da população
de plantas invasoras e diminuição de suas reservas
orgânicas (carbono e nitrogênio) ao longo do experimento,
indicando ser esta uma condição instável para as plantas de
capim-Marandu (LUPINACCI, 2002; SBRISSIA, 2004).
Dentro dessa amplitude, a produção de forragem
praticamente não variou e, nas condições do experimento
(solo de alta fertilidade e cerca de 300 kg N/ha), ficou em
torno de 26 t MS/ha (Tabela 1).

Tabela 1. Acúmulo de massa seca de forragem (kg.ha-1 de
MS) de Brachiaria brizantha cv. Marandu submetida a
quatro alturas de manejo de dezembro de 2001 a dezembro
de 2002.

Fonte: Adaptado de Andrade (2003)
No entanto, a distribuição da produção variou
significativamente, sendo que 76, 84 e praticamente 100%
foram mensurados durante as épocas de primavera e verão
para os pastos mantidos a 20, 30 e 40 cm, respectivamente
(ANDRADE, 2003; MOLAN, 2004).
Essa estabilidade da produção para uma amplitude
relativamente grande de condições de pasto (variação de 2
vezes a altura do dossel) foi resultado de um processo
dinâmico de compensação entre número e tamanho de
perfilhos que resultou em pastos mais baixos contendo
maior densidade populacional de perfilhos pequenos e
pastos mais altos contendo menor densidade populacional
de perfilhos grandes (Tabela 2).
Tabela 2. Densidade populacional (perfilhos.m-2) e peso de
perfilhos (mg) em pastos de capim-Marandu mantidos em
quatro alturas de dossel forrageiro por meio de lotação
contínua de dezembro de 2001 a dezembro de 2002.

* Erro padrão da média
Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha não
diferem entre si (P>0,10).
Fonte: Adapatado de Sbrissia (2004).
Nessa situação houve um balanço relativamente
estável entre os processos de crescimento e senescência que
resultou em pastos mais altos apresentando maiores taxas
de crescimento compensadas por maiores taxas de
senescência e vice-versa para pastos mais baixos. Contudo,
pastos mantidos mais baixos apresentaram recuperação
mais rápida da produção de forragem após o inverno que
pastos mantidos mais altos, sendo que durante o verão
pastos mantidos mais altos produziram significativamente
mais que pastos mais baixos (SBRISSIA, 2004).
Controle de altura do dossel forrageiro e o desempenho
animal
Em termos de produção de forragem, os
experimentos realizados por Lupinacci (2002), Gonçalves

(2002), Andrade (2003), Sarmento (2003), Molan (2004) e
Sbrissia (2004) resumidos nas páginas anteriores deste
trabalho de revisão, ficou demonstrado que, sob lotação
contínua, uma mesma produção poderia ser obtida em
condições de pasto bastante distintas. Contudo, o consumo
de forragem (SARMENTO, 2003) e o ganho de peso
(ANDRADE, 2003) de novilhas de corte em crescimento
variaram consideravelmente dentro dessa amplitude de
condições, com valores maiores ocorrendo em pastos
mantidos a 30 e 40 cm.
Segundo o trabalho de Andrade (2003), para essa
categoria animal, com o objetivo de alcançar valores
elevados de ganho de peso (0,75 e 0,93 kg/cab.dia para 30
e 40 cm, respectivamente), ficou aparente que a amplitude
de condições de pasto que asseguraria a realização das
metas de desempenho animal (30 a 40 cm) estava contida
dentro da amplitude ótima para desempenho agronômico
da pastagem (20 a 40 cm) e que os limites dos
requerimentos animais eram mais estreitos que aqueles das
plantas forrageiras no pasto. Mesmo assim, animais
mantidos na pastagem a 10 e 20 cm apresentaram ganhos
de peso da ordem de 0,19 e 0,51 kg/cab.dia,
respectivamente, indicando que se a meta de ganho de peso
fosse reduzida para níveis mais baixos ou modestos toda a
amplitude agronômica de uso do capim-Marandu sob
lotação contínua poderia ser efetivamente utilizada por
aquela categoria animal. Analogamente, a substituição das
novilhas em crescimento por outra categoria deveria seguir
padrão semelhante, mas provavelmente com valores
absolutos de condições de pasto diferentes para as metas de
desempenho animal pretendido (por exemplo, vacas com
bezerro ao pé ou em lactação e vacas secas).
De uma forma geral, de acordo com Sarmento
(2003), pastos mantidos mais baixos resultaram em menor
massa de bocado (Figura 4a), o que resultou em menor
consumo de forragem (Figura 4d) e, conseqüentemente,
menor desempenho animal. Apesar da tentativa dos
animais de compensar essa redução por meio do aumento
do número de bocados realizados por unidade de tempo
(Figura 4b) e aumento do tempo gasto com a atividade de
pastejo (Figura 4c).

Figura 4 – Relação entre a altura do dossel forrageiro e (a)
tamanho do bocado, (b) taxa de bocado, (c) tempo de
pastejo e (d) consumo de forragem em pastos de capimMarandu (Adaptado de Sarmento, 2003).
Avaliações mais detalhadas do processo de pastejo e
da distribuição das partes da planta no dossel forrageiro
revelaram que a redução em massa do bocado (Figura 4a)
com a redução em altura do pasto foi resultado de uma
menor profundidade de pastejo dos animais (SARMENTO,
2003). Independentemente da altura de pasto avaliada,
cerca de 50% (porção superior) correspondia
predominantemente a lâminas foliares (MOLAN, 2004)
que, a cada visita dos animais em pastejo, tinham 2/3 de
seu comprimento removido, indicando que apenas cerca de
33% (50% x 2/3) da porção superior da altura do pasto era
efetivamente explorada pelos animais em pastejo
(GONÇALVES, 2002).
Assim, nos pastos mantidos a 10, 20, 30 e 40 cm os
animais dispunham como horizonte de pastejo os 3,3; 6,6;
9,9 e 13,2 cm superiores, impedindo que bocados maiores
pudessem ser realizados nos pastos mantidos mais baixos,
resultando em menor consumo (SARMENTO, 2003) e
desempenho animal (ANDRADE, 2003).
Conforme Hodgson (1990) alertou a profundidades
de horizonte pastejável em pastos de azevém perene
inferiores a 10 cm resultam em redução significativa de
consumo e desempenho de vacas em lactação e novilhos de
corte, o que também parece ser aplicado para o capimMarandu. É interessante ressaltar que dentro da amplitude
de produção ótima para uso do capim-Marandu sob lotação
contínua o valor nutritivo da forragem consumida pelos

animais variou muito pouco segundo o resultado de
pesquisa demonstrado na Tabela 3, não justificando as
diferenças medidas em ganho de peso. Isso indica que, na
realidade, quando bem manejados, os pastos produzem
forragem de boa composição química e que o principal
determinante do desempenho é o consumo (DA SILVA,
2004).
Tabela 3. Teores de proteína bruta (PB), fibra insolúvel em
detergente neutro (FDN) e ácido (FDA) (%) e
digestibilidade in vitro da matéria orgânica (DIVMO-%)
em amostras de forragem de pastos de Brachiaria brizantha
cv. Marandu mantidos em quatro alturas de manejo, de
dezembro de 2001 a dezembro de 2002, e colhidas por
meio de simulação de pastejo.
Altura
PB¹
FDN¹
FDA¹
DIVMO
10
13,7
60,8
28,1
67,1
20
12,7*
61,8*
28,8*
66,2
30
12,4*
62,2
29,2*
63,1
40
11,3
61,9*
29,0*
62,4
Médias na mesma coluna seguidas de asterisco não diferem
entre si (P>0,10)
¹valores corrigidos sem cinzas
Fonte: Adaptado de Andrade (2003)
Segundo Andrade (2003), houve efeito de altura do
dossel, período e interação altura do dossel x período.
Quanto mais baixo o pasto, mais severo foi o pastejo e
maior a necessidade de lotação para mantê-lo na altura
planejada, razão pela qual as maiores taxas de lotação
foram registradas nos pastos de 10 cm (4,1 UA.ha-1) e as
menores nos pastos de 40 cm (1,2 UA.ha-1). Pastos
mantidos mais baixos foram desfolhados de forma mais
freqüente que pastos mantidos mais altos, conseqüência
direta e praticamente exclusiva das maiores taxas de
lotação utilizadas. Essa maior freqüência de desfolhação
dos perfilhos favoreceu um maior número de desfolhações
durante o período de vida das folhas, o que resultou em
eficiências de utilização da forragem mais elevadas em
pastos mais baixos (82,3; 76,2; 69,4 e 68,7% para 10, 20,
30 e 40 cm, respectivamente). Em contrapartida, a
conversão de forragem em ganho de peso apresentou
comportamento quadrático em relação ao aumento em
altura do dossel, tendo atingido valor ótimo na condição de
30 cm (48,2; 15,0; 10,4 e 14,5 kg MS/kg GP para 10, 20,
30 e 40 cm, respectivamente). Esses resultados revelaram
claramente que as relações funcionais entre a condição do
pasto (caracterizada pela altura do dossel) e as respostas de
plantas e animais foram bastante consistentes ao longo de
todo o ano, indicando que ações de manejo poderiam ser
orientadas a partir da definição de condições de pasto para
que as metas de produção de forragem e desempenho
animal fossem realizadas.
Os trabalhos de Sarmento (2003) e Andrade (2003)
revelaram também que, na realidade, as metas de altura
eram apenas um “referencial” que representava as
variações em taxa de lotação (e conseqüentemente de
freqüência de desfolhação de perfilhos) realizadas para que
as alturas pudessem ser mantidas durante todo o ano. Nesse
caso, foi respeitada a velocidade de crescimento e

equilíbrio da comunidade de plantas de forma que nas
épocas de crescimento mais rápido (primavera e verão) as
taxas de lotação empregadas foram maiores que aquelas
das épocas de crescimento mais lento (outono e inverno)
(ANDRADE, 2003), sugerindo que metas de altura do
dossel concebidas a partir de relações funcionais geradas
sob elevado grau de controle do processo de desfolhação
(acompanhamento da dinâmica de respostas de plantas e
animais ao pastejo) permitiriam a generalização e
simplificação desejáveis para o manejo do pastejo do
Capim-Marandu quando submetido a lotação contínua,
inclusive para outras localidades e condições de fertilidade
de solo e clima.
Em manejo de pastejo rotacionado Zeferino (2006)
afirma que o mais indicado seria com os pastejos realizados
a 95% de interceptação Luminosa (IL) do dossel, ou seja,
pastos com 25 cm de altura pré-pastejo, e interrompidos
quando o rebaixamento atingisse um resíduo de 15 cm.
De uma forma geral, sob o pastejo de lotação
contínua, segundo Andrade (2003) e Sbrissia (2004), os
resultados demonstraram uma amplitude ótima de
condições de pasto para produção de forragem variando de
20 a 40 cm
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conhecimento de aspectos relativos às respostas
funcionais de plantas e animais às variações em condições
e estruturas do dossel forrageiro através de práticas de
manejo do pastejo revela claramente que em situações onde
as plantas forrageiras têm possibilidade de crescerem de
maneira muito rápida e produzirem grande quantidades de
forragem, é essencial que ajustes específicos em intervalo
entre pastejos (período de descanso, no caso de pastejo
rotacionado) e/ou taxas de lotação (no caso de lotação
contínua) sejam feitos de forma a permitir que o equilíbrio
ótimo entre os processos de crescimento, senescência e
consumo de forragem seja mantido. Isso asseguraria não
apenas produção de grandes quantidades de forragem de
qualidade, mas também, favoreceria a obtenção de
elevados índices de eficiência de produção, fatores
determinantes de produtividade, competitividade e
longevidades dos sistemas de produção animal em
pastagens. A forma pela qual a necessidade desses ajustes
seria determinada e a ordem de grandeza e tipo de variáveis
que seriam manipuladas (manejadas) é função das metas de
pasto necessárias e específicas para cada espécie ou
cultivar de planta forrageira e tipo/categoria animal em
pastejo.
Dessa forma, o manejo do pastejo e a intensificação
de sistemas de produção animal em pastagens passam,
obrigatoriamente, pelo reconhecimento da necessidade de
se colher sempre muito bem a forragem produzida. Para
tanto, há a necessidade de se conhecer a planta forrageira
que ocupa a pastagem, seus requerimentos edafo-climáticos
e seus limites de resistência à desfolhação (intensidade e
freqüência) de forma que práticas de manejo adequadas
possam ser planejadas e a produtividade e sustentabilidade
dos sistemas alcançados.
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